
لفلسطينيةاللدرلساتقسمطلبةعلىا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يدهتشرحتى

فىمحاضقرات

http://www.al-maktabeh.com



https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



الابعرا"يملمطالخممح

اليهودىكالمسعبومجهولاهعلوماالعالمشعوبمنشصعبانجدلا

وللكنرةأولاالنهلهومالكتبلهصببذيكوبحبهولنينساهلنفالإنسان

حيولقدو،ثاياوتاربخهشعب6هذاحولفنمثراننىاللتبمنالمطقة

منيةالأهذهأنبلاوهولاءأولمكرأىبينالتوفيقالعلماءمنماكثيرون

ءلليومعليههوكماالأمروظلتتحققلم

الوحىدفضالتىالأسبابونتبينحقاالتاربخلنصفأنأرد،و)ذا

النتانجهذهإلىالانتهاءإلىالشعبهذا،ومورخهاالعصورمختلففى

اعنى،العذيئلةالأماعلينماتمليهاالتىالمتبمةللأصوااعلةمرتحغعلينابةالمتغار

لأشعبهذاتارغالوبىعرصركمافيعرضللإنصافالمورخيقوخيأن

سينغهىيةالزاوعنهمنللإمرائيلىللجتمعتاربخفعرضوسيئاتهبحممصنانه

وهذا،للاسرأئيلبينالحقيقيةالتاربختهالمكانةإدرلكإلىولايثمكبالباحث

اشعبءاهذاتاريخفىهامينحدفنالهاالرجوحيتطلب

للدولةدىالميقولالأاقرنفىروماحطمتعندماللأولواطدث

اليدثنينهذينعلىتبوش.الشبهذايدنمبرالئانىوالحدث45اليهود

غنياوظراءتادهاالتىللخاصةحياتهبحيالااليهودىالشعبأصبحأن

يعيثنللمنىالغرجةالييئةوحياة،جاته:حياتينفىيتضوربلفرونمنذ

ونحملالدأخليةالخاصةاحداثهخاققيلىاالإسرفالمجتمعءبهومجتزفبها

يكنلمءتغويبةلقوىالإسرافلىفتعرضنالخارجيةالأحداثكارها

الإمراشليينهنجعلتالنى،المسيحية"القوىهذهوأم.لإدراكهامستعدا

هذاءيومناحنىالتاوبخأهدلفمنهدفا

الخلقجاهدينجعاولونالإسرائيليننجدضعالوهذامنوبالرغم
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6تغلبوالإبحابيةلهوغأنىالكلملةالأمةيمظمرولاطهوروالإعجاز

سدكتهماشكولاتغايرطرقاسطكوالالدفهذاولتحقيق،كلالسمفععة

والىوالمشاهدةالمرئيةحداثوالأالمقدماتفجميعخرىالأايثمعوب

الإسرائيليين:عندمفقودةللشعوبقربخفىالحانحتهالمولقفتكون

لحربالن.ثورافولا،ة6ولاسبا،استعيرولا،فئوحاتول!،حروبفلا

،الموفخهاالضربأوالقتلضمدوالحيطةالأمباباقئاذالإسراشلىعند

عةجعافتكوينالاستعمارأماءالحياةوسبلالعيشكممبوالفتوحات

والفنانونالعلماءمللإسرائيليينحبهمءجديدأجنبىوطقفىمنهم

والعلنيةءللعقليةالمجالاتفىبينهمتندلعوالثورلت،والحاخالميون

الدولمنحتضىللمنوالهذاعلىتسيزللإسرائعنيةالحياةوظلت

الحافزضياحللجديدالتطورهفعانحهليقرتبةلنساوااليهودوريةالأ

العقلىفالإنتاج5الجديدهالاتجهذاأماماضبىفقدالاسرائيليينللإيحاجمخ

العياةكانتأنهصلهمابمعنىالإسرائلىللكيانوتابعامقيداكانالإسراتيلى

ئيلبونالإسراواكتفىوتولالتالعقليةللحياةانكشتمقيدةللإسراءيية

الدينى،والشعورالدينإلىنصرافالاأعنىلفارجيةلاالداخليةباالياة

إذااكبالعقليهالحياةيتعمعمجالالإسرائيليةالحياةمجالأتساحوبقدر

متائرغيرالدنيوىالثقافىالانثماعزظهرالتهديدعواملمنالحياةتهتجا

الديفءللشعوراوقيدةبالم

تحررهوعندالوصايةرفععقبمحلىالإمراالشعبوشعكانمكذا

الصرقبعفرإبهوعلدتنهحيايمسألةغعيرمشمغولحراالإسرائيلىوأصبح

والقاصرللوصىبلينالتبادلونمالإسلامرايةتحتكاملةبهاتمتعالى

للمسماولةوكانتفقطيأظاهرإلاالمسبحىالعالمفىيكنلمالتبادلهذالكن

حالةخلتهاإلىالوضحهذافدفعصوريةمساواةواليهودالمسيحييينبين

ومعثالخلافةهوةواتحمتالتارغتزيفةفكنرجديدةاستقرارعدم

http://www.al-maktabeh.com



-مم-

الإسرائيليونتقننئيلىكاافحطرالإسراإلىمقاومةجاهدة4بهمعوبهالممشبيج

البهوديةوضحبينفابناءاوإذاوأتباعةالماشيحيةمنلأنتقالمواالثوطجفى

ا،سبينوجدناسلامالاصفىةجل!منووععهالابيححيةأحمان-فى

ثمأولااعنثيةاعطهادمناليهودىوللمقلقيهودحررواالذشن"جم

منعنبهأوالاسلامىلمالعاشرقفىسولءاليهودوهمكنثانيا":الممديحية

اليهودظهركاالحديثةللبهوديةة!لاصرحفىولىالأاللبنةوضعمن

بلغحنييتطوراليهوقىالظاربخأخذوهكاذا،لمىرأىكدعلة

ءاليومإلغوهاالتىالصرتبةكعيالاسرائيليين

التعاونوللشعوبيينخلاذالاعلىشىءيرقبذتعتدفعنيهاللتىوالنهضعة

النهمعةهذهفىالأساسيالعاملهوالشعوبواختلاعزالثفافىحوالتبادل

أليومالاسراثيلىالمجتمعحاليهوكاوالانفصالكالعزحياهلأنكوذلك

عذاو،والزوالوالحروببةالبغمعاءإليشكولاتلتهى،بىالرللوطن:ني

حريةأعينىالأولىالبدويةحياتهمقوماتيستردالاسرائبلاالمجتمع:مجد.

ليهاءإودلحالاسلاهاهاناصرالىالتنقليةوحرالكيةوحريةكالفكرة

فيهأشكماهذا؟محايدأيهونأنلالورخهممتطحملنتسامزنوالآ

ويتأنرفيهايعيشوبحيلهاأنالمؤرخمنتتطلبالتاريخأحداثفوذلكلأن..

الموأقفمنموقفوراهكللذالجفقطوأخبارنائقوفهوجيعوإلا!ها.

والحقيقةبالشرفمئحليافيهيعيشوبقلبهالمؤرخيقفأنمجباتهلتاربخة

نانياشعبهوأمامأولانفشهأمامبالمسئوليةاطووحشغورلنايتجلى.دوهغا

إدراكبطار.فىتفشأ-إنماالمطلقةالحقيقةأنوالواقعءنالثاالعالم:عواماء

عمليةوتكوينهماشعبففلتهاوبخاصةشخمياإدراكاالتاريجةالحقائق

لهملأموأنرادوقبائلوضائرجموعاتفنجداعجيظخفةبطرقءم

وجماعاتمئحدةهيثاتالزمنمفعىمعتتكونانفسممفىلقفكيرإلا

،والشقاءأيهمعادة،والموتالحباةنى،قداروالأأنطباعفىمتفقد-جممتلألقة
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البيئةفمجتمعةفت!ثمكلوالأفكارف!هامالأوالعواطفتتوعثمومن

)قطةمنهدهىبأسبابالظواهرهذهتعليلنسئطيعولنمتنوعةتشكديلات

للبينةخاقفىحقماموئرةأسبابهذهءالاقمصاديةتولضروواوالطعام

نمواشموالبشريةالمجتمعاتلنشىكلليمستأنهاللاوللجئمع

هذافىالمامفالمونرالطبيعةمنجزءهواكىالانمبأنينموكاعفويا

كةهذهوالفكلةالعقلوكذلكوكخههاالروح،دلتكوينماوذللدالضو

فعملالكهرباءسريانتممرىالقندركهاوسلاالنىلطقيقيةالقوى

وقلىفقهتنجلىإنماتمثاهدلاالأفهكلرإن.التاريخيةلتطوراتفىجاهدة

اهرللمضأوهذهءالعقابريةريةلشعوتهرةحسبيرلهفهاأوالفرديتقبلها

الاسرائيلىالمجتمعفىالصورابعدمنذولضحةلناتتجلىالعرلملوتللع

العقيدة!وما،أوضاوليسءقيعةالوطنلأنوذللحءمتيلورةصورةوفى

ندركهغاوم!اللهأرض!فىالتنقلوحريةالاذانيةوللذامةيةللحرإلا

ئهمامخدبدبقاأرادالفرعرنلماموسىةم،نبمصرمنئيليونسراالاشحلماذا

يمصورةكانالدهدالقدلذاويةالحروهشاقاءالصععسىربناءأالرحلالبدووهم

أصدقالعظيمأللهوكتابيمالقلىالعوبطثنانراففىوالقوميةطنالولمعىحية

مذهإدراكوبدونالحرالمجتمعلقياماللأولىالدعائملتصو-الشواهد

حبهمهليجنبيدرسهلنىلمجتمعاالثكنهإد)مورخ!طيعلننمالد،

وكلنصانيةالارسالتهلتحضقامامهمالسبيلإضاهةوخطاءالأفىالنردى

فبمقالواتهممهمأظالمىالملائكاتوفامالذينإن:نعالىفولهمنأصدق

وأسحةلللهأرضتكنللمقالواالأرضفىمصتضعفينكنافالواكهتم

5(97النساء)مصيراوساهتجهنمماواهمبخهفاوا5فيافهاجروا

كة++

المثرقأصقاعبعضنفىغدلدددقبلالثالثالالفاوأئلففى

صلىالأموعأفاأنح!ريوا)ينىالمصامىالشعبهذامنجموعاتللأد!
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تستقرحمومنلاغربنبهيذمابلادإلىشمالاتنتقلللمربجزيرةشبههو

مجرىوالفلاحينالبدومنخبطاالقبائلمذهغتوكا"بايلعوبفى

وطنإبجادفىآملينوالترحالالحلوحبةالاستقراوعدمدمانهمفى

ذللمفىالئقافةقعليقبينيتجولونويتبهولوننجدملذللع"في-يممضتمرون

عمحرقتالتىتلمكاعنى،بينهمابطةالراالبلادذارعينومحعربابلأعنالحين

أفريقيابينالطممعيةالقنطرةوهىوعرضاطولا،فلسلحين.نعمخد.فبما

أجزأءخعهافىاخماعةتلوةع!جلأاسحتقرلرالتمجولهذاخولصوعءواسيا

والمصرىحينااليابلىللغزوفلسطينتتعرضنمومنطورهاومافلسطين

متينالأبهينللعبيرلهذاسزاتيجيةوالالفحاريةالآمةلأناخرحينا

بابلءأومصرمنكلعنتنبلمكبيرتين6والقارتينالعظيمتين

مصرجاتثمبابلعليهااستولدءها"ق25ء.كأمحوللىفى

علبلاعنرالتىالعمارتةتلرسافلتشيرالفترةهذهوالىعليها.واستولت

الئالثدأمينوفيسالفرعونينبلينتبودلتالتيللرسائلمذهوهي،ول7لحم

وملوكأمرلهبينو،منناحيةنهة6ءصهة4،ءبينفبماعلشابنالاينحوللرا

الدبهبا(اننقراللرسائلهدهوفى"أخرىناحيةمةللأدنى.المثرق

تنزحأخذتوعمئاشقبائلأنيخبرهمصرفرعونإلىأرسلالقدسوللي

منكتيراوتسببللأمنتهددالقباتلهذهوأنفلسظينإلىالصحراءمن

وإذا.بهاتقومالتىوالنهبالسلبلأعمالظراوالاضطراب"الفوضىآ

امملاتبائلهذهعلىيطلق(اديهبا)وجدناالرسائلهذهقرامةواصلنا

)خ(حرفأناذ،الآنخلناالمروفةالتسميةحسب)ءبرى(أى.)خبرى(

المستفيضةبدرأسنهمالساميةاللغاترجالذللثأثبت)ع(كماالحرفيقابله-

ناحيةأوشاطيءبمعنئ!عبر)بدلفهو(عبرى)لقظأهاءالرسائللهذه

قديماءظنكاالفرأتلالاردناشاطىءهناد.فوللغصش
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الأ+عنالعبريينباسمعرفتالنيالقبائلمذهانفصلتمنىأها

يهفبر5امهلفظوتناجاءالتىمنالقصصانناإلاللزمنيدمذاغدذشطحفلا

فجل.يضمونكانوايينالعبرأننقررأننستطيعالاولدينباءالآوأساطير

بد.للهريينماإلىصعدواثمالفراتوادكةجوبفىنلسطينإلىنزوحهم

!!عووإلىايدنفانجهرللآخرينالسابجرينكمنسبقوهممنأشاوافتفز

مصر.مبطوأللجوعجهملشتدولماالبوادىحدودعلىكنعانالىثمومن

الاسقرلبرلكنحدودكنعانمنجزءفىيسئقرونيينالعبرمؤلاءنجمدحم

يوطرقفكأرالأببنفرقهناكبلفقطهذاونيسالترحالمعيتارض

انقسامحيانهاعرفحسببينهاذمماالعبريةالقبائلانقسممتلذلكالحياة

يايد*ومصرينجنووعربيقوكأنحعاةامهبوأركاديينأإليالساميةالأسرة

،ؤاخرمنءإسبرافيل!؟ق"إلىالعبريولذانقمملقدضاليفبنوعربجوحبنيها

بلادكنعان.فىأعنى"للكانفىبعيداوالانقسامالتطودمسالةتذهبثم

سبطا"عمبراثنيالىيهمسمونكنعانفىالمقيمين،اسرائيلبني5فنجد

.يفئةفونأنهمالاو،دلتولغةأصلااتفقواوانالاسباطوهولاء

ءنودعلىمقيماظلمنهمقمصحفقاك.والمصيرأياةسبلفيبيهمقا

مصسإلىفترحبنابهالجوعضهوثالث"البولدىنزلوآخر،كعضعان

مسخرءوالأمنرغدةالحجاةحبث

مسرساميههافىللاندماجاسرائبللبنىالفرصةأبعحتمهسوفى

خمدنهة.بمعزلفيهصريقيموالملسرائلبنىلأنوذلكالأخرىظاروالأ

الولقعالدلنامنالجزءاميهزجهانزلواالتىشنجوفأرض،ينالآخرعب

عدييرساميةقبائللصتوطمهللذىللاقليموهووالصحراءدمياؤفرعبين

-رأتبابلةحتىشرقاتساعالامصرقررتولما"مرلعكليهوجنرةلحضوبته

ستقراووالاللأمننثراالبدوبترارالجديدةالسياسةضرورياتمن

بدواجوشنوادىنزلواالذينتللاسرابنىعلىالجديدللوضعهذافشق

النزحمععليتممتغلبالحياةمنالضربهذابحبمومويغدونيروحون
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البدلوةمفمعنننمردوالذلكالاعيةالاشتراكيةمنينفرونوالفردية

اسرائيلبنىلوضعالعرضهذأفمنأ.والاستقرارالحضارةعلىوالزحال

:اليهودىالشعبخلقفىأثرتجداهامةعناصرثلاثةنتبينمصرفى

ليزنوهذه،مسمتمرةعزلةفىقرنقرأبةاليهودىللشغبعلشن-آ

أصبمهالعزلةهذهانءالحارلىعصمرتاحتىوفالثةثانيةإليتسبهأخذت

ءالشعوببينلهيمزةوعلامةالشعبلذاشعارا

نمةابرائيلبنىوانئلاغنبارذبىةظهرف5ـالعزلةهلىومن2

انحنارءاللهشعب

للاسراظهإلىؤبىالؤمنهرورخختيارالافكرةوأصبحت-3

علىتهزهالتىالخصائصمنالينهماوماوالكفامةالقدرةتلقائيايخلقأن

الجبار-الحيوبةآخروبتعبيرفىكنفهايميمثىالتىالأخرىللشعوبأفراد

البقاءفىحبال!يهفاح

جانب-إلب،التجح،و،ختيارالا،و،العزلة،انلاثةفايعناصر

البومهحنيتلازعهاالتىالاسرائليةالأمةتا+وقمهيالدينيةالعقيدة

موسى

موسىس!صيةتظهرلسرائيلاجنيالتاريخمةالأحداتوصطوفى

ءمهوصلتناالتىالأخبارتجمعذبريدوهلذاموسىهوفمنجنيةواضحة

والطيبةطيبا،آخروبتعبلر،ههذباالأخلاقدمثع!للينكانإنه

وذلك.لاحدلأباطرللمثضفىتعوقرأنيجبالتىالصفاتأممن

عرف،أسمهالمصرى،الرجل!هوفموسي،صنوانوالظلمالاستعبادلأن

القديمةالمصتربةااليدةباشكولاتأئركاممفيسفىالفرعونىالقصر

لسرائيلبنوكذلكالعقائدجهذهتأثرموسىوكما،وللألوهفيللعالموإدراكها

كانههماالثورةأن2فرديخلقهلاقالديقدينايخلقلمموسىلأنوذفى

الدينيةالعقائدأنالأهزفىماوكلألزعماءمنزعبمعلفىليستلونها

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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فجاء،الظروفضغظتحتواقعةمكبوتةكانتالأوضاععلىوالثورة

محطهةالقمقمهذامنالصعمبيةالروحفاتطلقتالقيودهذهئطمالبطل

هذهمظةرهوفموسىجديدعهدبفجرمبشرةالباليةوضاعالأ

حقيقيازعيماموسىكانلقدمقوماتهاتتجلىوفيهالشعبيةالقوى

قكيرهفىلأ+أيضاصحيحوهذا(نبىلقظعليهتطلقالمصادرأنولو

اسراشلبنوبلغفبفضلهلهالشعبويعدالمستقبلإلىينظركانوعمله

والترحاللحلوا،ةالبداوطبيعةمنوالتخلص،ارستقرفىالاالرغبةمرحلة

ديتهدالذىالخطرأدركلذلك،الثقافىالخلقعصريبدأفقظوعندئذ

البدوحياةيحيون(جوشن)فىمقيمينظلواماإذااسرائيلةى

سيستولونبأنهمفوعدهمالرحيلإليهموحببادكانهذامنفانتزعهم

يينالعبروبعضالعربيستوطنهاالتىكنعانأرضأعنىآخروطنعلى

أنيجبإليهاجديدةهجرةفكلبسكانهاغصتقدالأرضهذهأنإلا

وثقافةجنسااسرائيللبنىأقاربضدحرباأعنىبالقوةطريقهاتشق

يعةبشرهذهرغبتهوعللالقتالبهذاموسىطالبهموقد،ساميونفجميعهم

كانتعمادهاإوتقاحياتهاتطورتقدكنعانأنولو،ولينالأالآباء

أخرىفكرةيفكرموسىفنجد:والأجدادباءالآأولئكأبامعليه

اسرائيلبنوعبدهاالتىالمعبوداتسائريغايرجديدلالهبالدعوةمتصلة

.قبلمن

بهاينادىالتىالجديدةالفكرةإدرالثالشعبعلىالصعبمنوكان

بدعوتهالايمانإلىتهماضطرزعيمهمفىاسرائيلبنىثقةلكنموسى

تفعةالمروديةالأمنوادفىوهناكجوشنلاقليمالمتاخمةسيناءإلىفتبعوه

جديدةرسالةأناسرائيلبنىموسيأفهمالعبادةأماكنبمختلفالغنية

اللهمععهداوحلفعقدوهو،عظيمدينيبحدثتتصلجاءته

يفهموهلمأنهمالواقعةذلاسرابنوفهمهفوج؟الالههذاهوفمن

إلهانفسهملاأنفسهممنيخلقوالماسرائيلبنىلانيدركوهولم
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حيثهسيناءفىنوهيوهفقد،الوديانأبىاقفىولارتفعافءليجملطشاهدوه

نماب)و(العشرالوصابا)أعنىوالخلقيةالديديةالتعاليمعليهمفرصت

شريعةفىجاءناماخنمامايمممالالنمهد6وفلكلوصاباوهذهظالر(

ءوالذىحمورابىهةوشرمواتالاكتابأعنىوبابلمصرمنو

الثعبينعنأخؤوهااقخاالتعاليمهذهنركواةأسرائيلبقأن-حدث

نجدفبيما.التبحوبربمفنحوروهاللزمنمفىمعحميقهينالعرالساهيين

بصزيرأو4اسالاأماما!ؤذعنللروحتداقعمئلاكفالأمولتفىكتماب

،،نقتل!لا5الأهرصخةنستدململوصاقاإذ،أقتللمانا،قائلة

شهبداوامرالأوتنلعالوصاياهذهفجميع.،ء،تسرقلا،،،تزنلا"

بهطخرحا)قهاالتوحيدبفكرةمبتداةتطووتأنإلاتلبثلمأنهاإلا

،وذللجسيناءفىموهاأحدهاثمومنءصمرمنالاسرأئيليون

اختارالذىهونفةشس6بلاسرائيلبنىشبيخترلماللهلأن

.4الإلىهذا

الصحراءنصدينو"نشاطهموسىوفصلأيفاسيناءصحراءوفى

حصةوخاصةوحيةالراليياةءليلسرائيلبىياضةلرمبهنأصطحلأنها

تكأكاى1االمعينةلامقاندقديممصكمزفهى،مقدسة"أى،قادشر،مدينة

القوافلطرقحيعثالصقعهذافىوبخاصةالجزيرةضالفىساندة

نمومن،اه،:وليزيرةعوببلن"دوونروحكانتالتىالتجارية

وادممةإلىسيماءءلمبرةوغربيةإلهاومابابلهاإلىشحهشرقهإلىتتفوع

علماأربعينهنالج،التوراةنحدثضاكا،اسرائيلبنواأقاموقد..النيل

إليهمخرىالاألاسرائيليةالقبانلبعفروانضيمأولابالتناصلالموافتزا

تنتمىلاالتىلالقبمقجموعةمنخليط"شعبأمامفىصبحناثانيا

الممتدالاظيمقىيتجولالناسمنالخليطهذاوظل،بنىاسرائيلإلىقباثل

افرصةأنموصلهاأحمنلمهامزنندفقراالةايلاتإلىقادشى.من
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أرضسكنعانشمعاصاهلهتخذاكنعالأيكنوماوطنفىلاستقراركذموا

همنهةنجدوهكذاءعلبهاسقيلاءوالاغزوهاجوببوهلنمارطالبلذا،الميعاد

نلاهم!*منمأحديشمالمدهالمالتىوشعنرهمكنعانلخياةفىيتقدمونئيلاسرا

ائيللسردىعندتنشافقظوهنا،وطنهمأنهانيدعجذللثمنبالرغموم

أبناءيقواركاولياشمبفيهايفشألمبلإدهناوالبطن،لنولح"جرةة

ةلخركعنعبارةاسرائيلبنىعندالوطنبلمخرىالاوطانكالاوأحفند

يتحققلهملللهوءدأنتقوليةةعننثاهناالوطنإن،استيطانلا

ولحدكلتنفصلولابالعقيدةممتزجةرضالانجدوهنا:كخعانباستيطان

الشبأن6حادةو.والعيدةالوطنبينجداقويةطلرأبطة،خرىالاعن

ئشقعنويتطوريعيشفالشبغالباوطنهمعويتطرربتزايدوبو

لقلجمإلىروحيايتجهنمأولاجودالوإلىيظهرشعبانجدهناولهكنوطنه

غريبوكإلىفقزةيقفؤوناسرائيلبنىنرىوهنا،نيائالهكوطنبعينه

نطربهبخلافثانياطنالوحمأولاالوطنيةالفكرةا"رائيلبنىففدعليهم

نحدلذلكانحتلفةوالقوميافالعالمشعوبجميعجاةفىالاخاعياللطور

تجدلمرائيلينىحياةقىجلىاياثاءدورأيا*مانوالطقسالاقليمية

ممحصيئهيفقدأندونحماءيروتحتبلدأىفىيعيعثرالاسرانلى

ياويهءالذى"جلدفىيفىلنفهوتحعيرهاأو

حاولوقدروبىوطنهوالاسرائيلىفيهيطمعالذىالوطنان

فاعترضسهالهميلجهةمنفتقدمبلوغةقليلةوسائلمنلديهبمامومى

كفاحبعدفنبحجنوباالالئفافإلىاضمطرتهالنىجنقةالأالقباثلبعفن

غلفمه(يهوذا)قبيلةانإلاردنالأشرقسهلإلىللوصولفىمربر

أورشلبمفىفريبامكافاوبلغتالجنوبجهةمنكنعاندخولفىونجحت

فعطةأيضاسنرت(يهوذا)قبيلةيحوءلئيبوسيينيدفيوظلتكانتالنى
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إطرفاأصبحوأنالأردنشرقفىظلوافقدلأسباطابافىأما(شمعون)

الأشاطمخئافبينانقسنهوقعلكن.كنعانلدخولمفنوحاأمامهم

ماتحم،ردنالأشرقفىالبقاءيقررتحنمفسىبعفىسبطوبهيىوصرقعجدجماو

إلمدفانتقلنرنبنشموعالقيادةفىوخلفهالاردنعبوررولمموسى

الشماليي.والكنعانيينيمقالعموريينالقاتاالحلفعلاوقضىالأردن

النصر+بعضتحقيقفىنبهحوبذلك

أقصىعفىيهوذاأفليم:أفاليمثلاثةفىتنزلالأسباطنجدوهكذا

أفثانىوالإفليمءأجنببةفبائلالأسباطبقيةوبينبينهوتفصل!الجنوب

وبينبينهوبفصلهاردنالأ:هربحدهمغلقبنلبموهوردنالأشرقهو

بقية.فيهوتنزلوسظكخانففى.ناةالثالآقليمأماءخرينالآالإقليمين

لاسامأمخ-فى،الفيفيغيونفيهينزليالساحليللمبيزفهكانالضمأماءسباعذالأ

ايجةءبحرجزرمنترجواوقدالفلصطينونالجنوي

يلالأصليينلككانمقاومةلاا؟خزوهذافىفىءامأنو.لاحظ

.مكانفىالاستقرارعلىسبطقيوتكاابسباهلالابينالقوىالتنافن

كدكانلذوتشتنهاسباطالاتفرقطبعاالتنافمىهذالستتبعوقد،بعينه
تجلتوهنافردبابلجماعيالعابهنفالاستيطانبنفسهإلاسهتملاسبظ

الفرديةء4ئااالاوبرزت

.علىأرضبحصللم(لاوى-ليفى)سبطأنبا"نهرالجدروالمثىء

!شمعون)سبظصنعلطآخركماالتخيةيبغلمأنهءفبهاليقيمبعيها

حق(ليرانحمبظأفراد5صاطالامنحتلدلل!جموذالسبفضحالذى

مذاومعفالكهنةبرظيفةحقوهونلللاوبونهولاءوكانايغاقامةالا

وإذلو،يقيمونأفىالجيعنهمعلمةوطعةالكاهنوظيفةبانالاعترلف

التوسخ.فىرغةأوألاكأنىدفاعاحرباأكرأوسبظوشنحدث
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تعتربلاخرضدسبطيشعلهاسياسيةأنهاحربءلىلهذهـالحربينظرفى

اللاهوتيةق)خالفكرة:هدهوللتسلع،سهوهحرب"أعدنى،ءيئ

.لإسرائيه-4ا

هذهتنبحولفتوحهرضالافىاكةصرأقامةعليهتبنرغزووثخ

ونصر!رباءالمةقمريمةتنخهىصهزقدثصفيةحربحتلاليالاأولإقامةا

فقدلللادعلىللاسرائيبيناستيلاءبعدفعلاحدثماوهذاالمهزومين

للاختلاعزكلالعزلةياةوفضلواالثتانجةنسللحرمنالاتحابإلىضطرواا

بالفيتيقيينمامرةالبلادإذكانتجمددمقةمنبالرنمالئقافىوالامتقاج

والآهونيينوالعماقةوالموآبيينوالآدومبينوالآراميينللقاسطيديينو

وبقطنونبالاسرأنيليينبحيونكانواجمعهيافهولاءومجرهمءللمرب

53.ببنهس

قلسطين

العهدفىدارالو،نلاشت،للفظليونانية4الصيضهو،فلسطين"لفظ

جنوبالنطلالجرءوش،الفلسطينيينأرض"اللضظمذاومضى.،"القديم

الجزءعلىأيضايطلقونهكانواميرودوتعهدمنذاليونانأنولوالبحرعلى

للمسيحيونءالكضابلصتخدمهالمعنىهذاوفىءللبلاد،لدلخلى

فقدقليمالاهذاعلىق)طأاسمأقدمهو،فاسطين"لفظوليمن

نجدكما(أمورو)وهوإلاآخرباصماالمعمعماريةالكناباتلنا:احتفظت

وتطاقءوالبقاعوكنعبنفلحطينكليطلقوهو،أمورىهللعبريةفى

)كبنخنى(و1()كينخىيافعذرسووسطولةلحاافلسطينعلىنةلعماراتلئلماد

ذلكفىيماهدننالاايشرقءلى(:ان)جلفف)+يهنللمصرقدماءأعالمقكما

ء؟.ى6ءوالمزئمير3؟،29ى؟4منوأفعيا؟8ى؟5هنالتروجضر(؟،

http://www.al-maktabeh.com



-13-

،(ووتنو)وشمالها(خروبافظ.)فلحطينجنوبعنوعبروانهضاق

الجزءهذاإلىفيشيرالقديمالعنهدفىواردهوكماكنعانلفظءأما

حدودأما.الساءلالجزهذلكفىيماردنالاغربللواقعفلممعطجينمن

!ةالمةوحماةء،")حماةخةفمثالاحولاراءالالختلفتفقدالبلادهذه

عناكلكنل!اننهايةل!ث!الواقمالاقليمأعنىء(2"الكبرىحمحاةهناس

باسمالمشهورةوسالجنواليةهىالمقصودءحماةإنيقولآخررأى

أنهاويعمتقدء"3الثاقلمالأيامأخبارفىذكرهاالوارد(صوباه)جماة

شرفمثالويقعلبنانيلمنجزءوهوحرمونجبلبوبتقع

،دان)فىيمتدامرائيلينىالمأهولقالجزءحالكلوعلىءقلسطين

شبع(تهر)بعدمافتعلغبيةالجنوحدودكفانأماء"8)(سمبعبئر)قحين

وأحيانالالعربمةالبلادمنالمثطلىالاقليموهوممسرىووادىفادشر.سى

الجنوبةالحدحولاتالرواواختلاف(5)رصمأنهعلىخطايفسر

معينة.حدودوجودعدماإلمطيربح

علدة.عليهفيطاقالاردنشرقفىاصرانيلبنونزلهالذممةالجزءأما

أوكمايمنمميجلعادجبلعلىيطاقلفظوسر،جلعاد"اسمالقدبمفى

والبومالقديمالعهدفى)،وك،نهرىبينالممتدوهو-لعودجبلاليوم

كةعلىأيضالالفظهذاطاقثجومن.،6،واليرموك(،الزرقاء،

ءرلأ،الاردنشرق

51"فلا*صالأولوالملوؤكاى3موالفناة88ى6منماموسرئجع(؟لإ

ء*ى"كأوالعد!"ىكا؟سوبئوع2ءى87صلا!زحو

2ءى6صهبموس(2،

3ءى8صلك(

.هى"صئلأوللللولىوكذللكة؟5و2ى2"منالئافىصمويل(8)

ة؟9ى87مخوحزفيبلء5ءكاى3،مننشددضر(5)

-33؟ىءمجللثانىو!لوك؟آى؟3مىويثوع؟ءممج3!مليفيهراجخ(1،

5ء-9ى1آميالناقوضوبله9ممة22عنوبمثدع25ىة7عظمحويئ"،ول(
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كانالذكةالعظيمالإقليملذاالجنوبىاليبكأقكونفلسطينأا

صورشماليقعخظشمالاوتحد،ياسور،جدآيمةظبصورمنذيسى

وأبعدمنالقاضىتلخرائبإلىممتداوحرمونلبنانمسفحجنوب

القاسشءنهرأيفأيسمىأوكمااليطانىلنهرسقلالاللمجرىخدمذا

ءلةيظاقوقد،وفلسطينسيناءجبالبينغزةوادىيفصلوجنوبا

ومقتيبحنرالمار،سبعوأدىلسمغزةجنوبالممتدغزةولدى

هذامنالآخرالجانبوكلءالميتللبحرابخوبيةالنهايةحتىيمتدثم

.4لببأدودنيهووالذىاماوادىنجدلخلىا

للشرقيةاردودأنءكمالكوسطللأفبنفالبحرالغربىالحدأما

اليدويشتغلهاالنىالأرأضىامتدلدعلىتيروفدلمالمطولعمحةغير

الماشيةء.لرعى

غربيهونبيناطولاآآ3ءحوالىفتيلغالأفليمهذاطمماحةأما

آ4ءو35يينماعرعهيبلغوصالاآ125حوللىالجنوبفىالأردن
حولدفتبلخالأردنشرقمساحةأماءمربعآا5هيلأءنحوسقالمشاحة

املكأولستقرأنبحدفولم.حووأناقليمذلكيمافىبعمرآ82ء

قاريخهم.جغفىالمماحلىاليزءهلىانليونال!سر.لم

تطلجثه،بقياوأفرآسيابينتربطالنىالقنطرةفهوفلسطينموقعأما

الناحيةمنهذهفقلسطينبا.أورأوعلى1+وسطايشنالأالبحوهكلىتانخالقنر

النىتللثوبخاصةالشعوبهذهلكاإنالأهميةمنعظبمجانبعلى

جرفق،ولغةوثقاقةوعقيدةجأهساةق!تمواحدةلرومةمناتحدرت

يبنومصربابلأعنىالقديمةالحضارةلنطابمنظبايتبلين.التاوبخآخت

الأشوربةالبابليةقللانسانيةقدمافيالعرالأسرةأظابمنيقطبين

فاللغتانللإسلاءقبذالعربيةالقربحةانغجةماخيرحالهيروغليفية
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يستبعغويوهالمفالهيروغيلفيهمعانىمن!ةعرلكلمةمابكلعربيهان

القرآقضظهالخاالتىالعربمةاللغةضوءعلىللافهمهاالحالىقرتافى

يتمكانللكبرىبيةللمرالدوحةهذهفرعىبينالغقافيوالتئادلءيمفامحك

محاذياففلصطينسينلءمخترقامصرمنيخرجاللىىالممرهذاطريقعن

تتجهشعجةإلىيقشعبوهناكالكرملجنوبحتىشالامتجاللشاطىء

البهبنهرمصبمنبالقربوهنالث،فينيقياىلاء!اشلاىذاةفيشمالا

لناالقولفلخلفضثهالناتئةالصخورالطريقيتدنىبيروتثحمال

مةكشراوبباباباذهاالطريقسذاتقطعكانتالنىالشجاريئأكقافية

واللانينةهوالآشوريةيةللمرةلكتابات

مرجشرقاحشمتجهةالكرملتتخطىفكانتالئانيةالشعبةاما

تتجهثمومن(بىق)باسماليىموالمعروفالجليلجنوب،يزرعئل"

فحيةالبقاعمخقرقةلتتجهلطولهفبحرةللأردندىوواطبريةبحيرةإلى

دضقلتربطالأردلذشرقمرتفعات-سلتهاثمومنسورياة.ميل

ء،2"ضيلالأباليحر

لهثرقمحاذيايصيرطريتهايخرجكانالأبىاليحركلايلاتومن

جنوبمنالقادماالطريتةبهيلتقىمعانوعنددءشبقلمخحقالأردن

بةليممخترقاالأحمهالبحرمنيخرجطربقهناككانكماء)نعرلةالجزبره

النقبمخترقاالدلتاشرفىشمالمنطريقخرجكماحبرونإلي(عريه)

ايضاءحبرونإلي

والئقافةالحضعارةوصلتوالئفافيةالتجاريةيينالمبراهذهطريقوعن

عبرالتاريخفلسطينأنلنابعللماوهذا،وفراءحةمسا5لفقرافلسطينإلى

؟وخر9حيناوبابليةحيامصريةفهممابهافاعيتاريخختهافىخ!نتآ

هفلسطينيةيامالأمنيوماتكن

ء63ى8صأرمنأصفرواجبر"؟"

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-16-

اسياسيباالناحيةمنومكانهاالجنرافىهوقعهاناحيةمنفاصطسهذه

منهو"خربالشرقوبينناحيةمنوآسياأفريقيابيننربدكغنطرة

واثرهاالأرضيةالئضاريىحبثمئالبهاتطرناإذاأجا،أخركةناجه

قجرقبلتعرضتعلمةسورياوجدناوسيلسباأخةماديايلادباةفى

الجبربةهمعبتهاشقتالتىالعشيفةالأرضيةلقععلكاتمنايخيرالتاريخ

الواقعةالمنطقةمنالثسرهلىاويبدأ،عظبمينشقينإلىوجوبامالا

الولقم.المنحصوطثمومنالعاصىنهروادىمكونأالقديمة4انطاجشمال

عقأبعغبيصلوالاردننهروادىةوئابعيداجورثموالبقاعلبنانبين

مخترقاألانجاهنفمىفىبعيداللكسرهذابيرثمءالمبتالتجرفىله

فلسطيدن.نجدوهكذاالأحمرالبحرفىنلعقبةخايجيبلخحتىعربةأفليم

وهذيرأرضهاطبيعةحيثمنتاماتياينامتباينةمناطقأربعإلىتعقممم

،للأردنوادى؟الجبلىالأردنغرب،الساحلىالسهل:كلكأللمناطق

.ردنالأشرقواخيرأ

البحرمياهلأنوذالثمتانحرةعصوففىظهرفقدللامليلللأما

56بين؟تراوحكانالمياهمنسوبأنإذالحالىمنسوبهامقأءلةتةكا

تبلغتكادالمياهكافمتفقدلليوملناالمعروفالمفسوبفوقمترأ7ءو

"ماحلىالسهلهذافظهرتدريجباتنغسرأخذتثموهنالجبلقمة

.وغزةورعصورمثلجهاتفىحريةللهذهاثارنشاهدزلغاوما

لبضوبمقممتدأمستقيمايهونيكادخطابهونالجبلىلهزرءفىغرب

5لينانوبينسيخاءبرهجزسهبهفىالتيهبينيربطوهوالمثالإلى

ارتفاحعلىيقعقبعهالقوىبمسقطهالاردنيمتازفلؤروفىرللمقخ

بريرةبيامتربنتفاعارعلىللحولهوبحرةالبحرسطحفوقمتراء2ء

مترا3تحظذ8الميتوالبحراليعرسطحتحتأمتار258عقعلىطبربة
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مترا525منهامترا*14نحويبلغالأردنمياهفمسقط"البحرسطحتحت

.متراكيلو225مصبهإلىمنبعهمنالنهرطولوييلغالبحرسطحفوق

جبلغربفىالحصبانىنهرأبعدهامنابعثلاثةمنالأردننهرويخرج

البحر.سطحمنمترا2.تفاعاروعلىفلسطينخارجحرمون

فيليب!قيصرية)بنياسمنبالقرببنياسنهرفهوالثانىالمنبعأما

البحر.سطحمترافوقتفاعاروعلى

سفحفىنبعينمنمياههويستمد،اللدان،هوالثالثوالمنبع

البحرسطحفوقمترا158تفاعارعلىيقعالمنبعوهذا،القاضىتل

القاضىتلمنمتراتكيلو8بعدوعلى،للاردنالرئيسىالمصدرويعتبر

نهرىمعالحصبانىيلتقى(البحرسطحفوقمترا83تفاعارعلى)جنوبا

.مترا؟8الاردننهراتساعيبلغوهناالآخرينالمنبعين

التىوالأراضى،بحيرتينفىالميتالبحرشمالفتمرالأردنمياهأما

بعضوجودمنبالرغمجداخصبةالحولهبحيرةحتىيخترقها

نحوطولهاجلغالشكلفمثلثةذاتهاالحولهبحيرةأماسطالوفىالمستنقعات

.متراتكيلووء2نحولهاعرضوأقصىمتراتكيلو5و8

مجراهيأخذثمخصبةأرضفىالنهريجرىالحولهبحيرةوجنوب

تحتأمتار258عمقعلىالواقعةطبرفهبحيرةيصلحتىنخفاضالافى

عرضوأقصىمترا75و55بينفيتراوحمياههاعمقأماالبحرسطح

سطحكيلومتراومساحةيبلغطولهاأنكيلومترلتكما9و5البحيرةلهذه

عليهاالبحيرةشرقيقومالجبلأنويلاحظمربعامتراكيلو(7.البحيرة

وة5بنحوعرضهايقدرمسافةشاطهاعنينفرجالغربفىبينمامباشرة

الغوير،،باسماليومالمنطقةهذهتعرفوكيلومترات5وطولهاكيلومتر

فىأوالنيلنهرفىإلاتوجدلاأنواعبينهاومنبالاسماكغنيةوالبحيرة

بالخصوبة.بهاالمحيطةالمنطقةتشتهركماالأخرىيةالمدارالمياه

الإسرائيلى(المجتمع*-م،
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عنهنةعبارةفهىالمياهيععفبهاردنالاتمدالىألرلوفدمعظمأما

المنادرةشريحة،النبهرلتهذهواشهرشتاءإلاالماءتركةلانهيرلت

التىللياهكبةفىالاردنيصاوكةويبهداليرموكيسمىالتالودوفى

القديمالعهدعليهوطلتهاللررقاءنهرثمالجالودنهرأيضانجدثملجيأغ!

حقولفىبحرىالذىالبهتوادىوأخيرأزههوادىثميبوك()نهر

ءالأردنفيهايصبالنىراضىالأمنتشبروهياربحا

عليهويطلقلليتفالبوالأردنحوضفىغورأالجطتلكنرأها

لللحو:فيامةالمعادنمنكثيركلبحتوىوهولوطبحرأياالعرب

علىأخيرأفيهعزولنأميكقعهتعيمثنلاملوحتهوا!ثرةبمور؟و

ءالميكروباتبعفى

ولدىفىالغربجهةمنعموديةتنحدرهضةعنعبارةردنالأشرق

إدراكدونالصحراءفىتالربحيافتنتهيالمثرفيةالناحيةمنأماالأردن

هذهومخفرقسهلعنفعبارةالجنوبيةالناحيةمنأما،فاصلةحدود

ووادىاعرلجدكةواالغربإلىالمثرقمنتغجهوديانثلاثةلفبة

يورقاءوادىبينالواقحالاقليمأمامعينزرقاءووأدىالمجيب

شالاقعالوالهفبةمنللجزءأماء،البلقاء،اليومفيسمىوالمجيب

ء،حوران"فيسمىاليرمولث

عليهافرضتفلسطلينمنهانتتكلالتىللأرضنيةالتفماريي!فهينه

شرقفىالنازلةفلقبائلالعصورمختلففيلهاضعمةخاصةسياسة

الاسرائيليةللدولةقيامعصورمقعصرفيسياسياتخضعلمالأردن

إذاللحالكعذكردنالأغربفىأيضأنجدهالنههرةونفسلليهود

الحليلافليمكانالعصورأفدهافمنذوخوجهافلسطينشالبينماقابلنا

جماعاتةنجدالبلادمنالأخرىللمناطتتوفىالاستقلالمنبنوعيتمتع

يوحدسياسىلسلطانشمعلاكمافوميةبالنهاروابظتوبطولاتتقكون

طانفةويرمستقلةحيلةبحيرنانحتلفةللناطقسكاننجدظنهاوهبهذا
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النىالأدلةمنبمثريمدناوالنارجالخاصةمصالحهانىالدفاعئتولى

هذاءشعويد

الطقمن

متباينينشلينإلىالممنةتنقعممبلللأربتهالقصولفلسطينلاتعرف

ثجيرفبرابرداالسنةشهوررث!كأومظيروشتاءالحفلايعرف!جصيف

تبلخإذأغسطسهوشهروأحردرجات8جوللىالحرارةدرجة-تبلغ

فلسطلاينفىوتتجمعالقدسمديهفىوفلكدرجة24لوارة+.درجة

ءللحارةوالجنوبيةالباردةالمبالةوالرياحالليلوبرودةالنهارحرلرة

والزيتونالتينمهافنجدإليهاوماوالفواكهالؤرلعيةالحاعلاتقأما

واليوموللذرةوالشعيرالحنطةالحبوبومنوالجوزوالتفاحالعنبو

وللابلوالةءإنلبقرفاالمستأنسةالحيوالاتأما،خي!لووالقثاءمحوالبممل

الأخرىالمستانسةوالطيورالدطحالطبورمنوفهاوللحيروالخجلهاخموالمعز

.لتواءشرالزواحففيهانجدكما

الاريخفباطماءصرفىثقاقتهموفنممطينسكان

بلالصحراءمنسراشليونالايايأتلمالامرائينيةالثقافةان

فيوالفضلالكضاقيةللحضنرةمنأنىكنعانأرضمنةثستمدوها

والبابهليةقةللمصروالأثارالكتاباتإلىبرجعالنتيبئهذهإلىلاهتداءا

الاسرائيدينلنزوحالسابقةالفترةفامةبصفةتورحوالنىوصيناءنلتى

ءمباشرةفلسطينالى

شرقمضةأنيعتقدالأمطاربرفقعصرأعنى(للأيولينيرألعصأففى

نجد(اليليولعتى)اليمرفىثملممجانباآهلاكانمكانأولش.لإردغخ
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منتصفلاوفىءولستوطنوهالأردنغربنزلواللذينالقومأوائل

شى-فىنقررأن(نمتطيعءم.قه5()بىللى)النيوليتىالعصر

أخذت255ءعئموحوالىبلوبامنمصريرحضارةإزدهاراليقينمن

من-منغيرهذافتبينكماإلىكنعانأضولمماالحضارتينمنثةترسل

5(جيزر)فىبخاصة"حمليهاعرالتىالمصريةالاثار

-إليهانيليينالإسرافزوحقبلفلممطينسكان

نزويخفبلللبلادفسكانوالحيثيينالقنسطيفييناستثنباإذا

فلسطينإلىنزحساىشعبوأمهءللطميينمنكانوااليهاالاسرائيليين

الارامينغيرموجدالينيقيينباسمأحياناذكرواوقدالكنعانيونم

علىطلقونالرومانينالكتابنجدالروماقالعمروفىءللعربئم

لمتدتوقد،ففلأالعرببلاد،أمملفاسماينالممرفى!للغثيلىقاليمالا

نرجاءناوقدسوريامنباكعبراجزءاشمملتخهاالعربيةالهجرة
"ؤقر،معركةعنالحديثبمناسية(جندب)واسمهللعربالأمرلء!أحد

وفلسظينسوريافىمقيمينللعرروظلءمءق854غاموستالتى

العرويفسظأنوبسطالميلادىالسابعللقرنفىالاسلامجاءحتى

الأجنبى.نيرايحمنوحررهاالجزيرةأمحاءجميحءلى

فلسطينإدئيلييناالإمسنزوح

حربة.غزوطريت!عنيتملمافلسطينالاسرائيدلصتيطانإن

المعاركبعضاستثنينا)فا؟بلالأصليينلشكانعلىعسمكرىوانتصار

وللانفمابخلهمدريجلأللتمنللطؤقعنما،للقرىبعفنحوللليمممطة

.؟7ى2،؟(تظبه
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هذا!ياعلىضوءأتلقىالعمارنةتلرسائل55الأصليبنالممكلنجنة

مولاءالخبيرىاستدعواالكمانيينالأمراءأنحدثفقدملاستيطان

فبائلفإنوبخاصةشاذأمرآمن!التخلصأصبحثمومنلخدمتهم

علىالكنعانيونثقبلكماوتتهاكاثرالبلادعلىتتولمنأخنتلخبرىا

الجيلأماءوالاختلاطالمصاهرةطريقعنفاستوعبومالاسرائيئيين

منالخليظأعنىالحضقىسراشلىالاالجيلينالتزاوجهذامنامخدرالذى

هذا،الكنعانىلقظالجيلعليهذاأطاتنالشئنالروالكنعانيينثئيرحط

كانتفقداثقاهالجديدالجيلهذاإلىنظرنا.وإذاوالجنسالدمناحيةمن

فالزواعة8،5بهادوتعترف5ـألحقيقةسالتوراةتذكركماثقافتمهكنعانية

!ليونالاسرانلقغهاوقونالقتالوالتجارةوالفنونوالصنا"المدنوحياة

وانتقيعالاتابمخلمالمقدسةالكا.ما-نيةالأماكن.كذلكالكنعانيينعن

لنبيينءالاسرجمومبم!إلىنينين،الكنعابعل،آحولامكني!يليئاسرالا.إلى

سوريافيهكانتصرفىنمتفقدإلىكضعانئيليينسراالاهجرةأما

التقلصفىآخذةالبلادكانتتالععلىيةالمصرالسيادةأنكمامستقلةكعاتقر

افتباسفىالرغبةأهاالبقاءمنالاسوائيلبينمكنالذىموفقطوهذا

الاسرانيليينسادةأمنيةفكأنتالبابليةالمصريةلدكنعانيةالثقافة

لأنوذلكوأمثالهسلمانضرفىالاتجاههذانشاهدكماذاتهط*كيلا

منالاضرادةفىالرغبةللىيدفعهالذىالرفيعالمعتوىييلغلمالشعب

نأيهفهايةالممرالثقافةكفةرمجحانفدركلاكاو"العلموطلب.الثقافة

وتدخثه(جيزر)إلىممرفرعونوعمولفىكثلةيةالمصرالسيادة.نعرف

الدولةءتقسيمعند(نكشيشو).

وصورالاسرائيايينبينللثقافيةالعلاقاتأنهذأمعنىنيمميهالكن

بربلبناءفينيقيينبعمالييستعيننجدهسليمانسرففىمقطوعةخةكا

."؟،هممة6النثبة(آ،
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اعقيقةءويةنزافيلالناعاتالقيفيقيينفىنلفنيينالعمالمنبعدد.لستعانكأ

وتبولوفيساكرمشلالمثطليةالاسرانيليةالبطونأنبالملاحطةلبديرة

ياللأءئيليةالاسرابالقبائلمنهابالفينيقينينانصالاأكثرتهشالىكانتو

صوم-حنىقوةالزمنمضىمعتزدلدوقائمةالعلاقاتظلتمذهوقد

للمائكاقترأنفىولعللسراشلأعنىالمثيلليةاقدولةأياموبخاصةمتأخرة

اسزائيلببينالقانمةالتبعيةمدىإلىيشيرماصورهنباميرة(اهاب)

وذهبضددمشقلاتبتلعنهاحتىالئبعيةهذهاسراشلآثرتوفيتبقياوقد

صورالصهقنصالاسرائيلى(اهاب)أنحتىبعيداالعلاقاتصه

5.مق732عامالاشورى)تجلتبلزر(انتصرثمءلبعلتقدب)ملكرت(

(تجليتبلزر)للقاءتوجهأنبلأ)أحاز(للملكمنفماكانسورياكل

آ"3"أورشليمنظبرهـفىتشييدفى(أحاز)نرغبمذبحهادمشقفىوشاهد

الارأمه+اللغةووجدت،3)الأصلالبابليةالمزولةدمشقعنأخذكما

ييلأءبةالعبرإلىيقهاطر

!ءمق73آعامتجلتيلزريدءل!سورياعلىأشوراشولتولما

الأشورى.المصيويةالاجرلعاتقديسأخذسوريابهوذادولةوتبعت

لابابلية.الدينية"جعاليمنجدومكذاأووشليممبدإلىمذشىأيلميفتقل

فى.قبر(أثرأبحاقةالمنطقةهذهإلىعنيفةفويةثانجةتعود5شوريةالأ

بديدآ-عالمايدخلونالاسرلثيلييننجدومكذاالقومكمداروتتمممعسكانها

الاسرانيليينتقاليدأخذتثمومنالقديمةالشرقيةواكضعارةللثقاقةعالم

با-أثرأخذالجريدكماالثقافىالغزوأمامولريجيامختفىالقديمةوعادانهم

كا.ي،9فكوبئ(؟،

.؟ءى؟6نثلأبىالمالك(3)

ة؟؟-9ى2ءالثافىالملوك)كا(

.26ى؟*اثافىالملو-،8،
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فىالطبقاتتشأفوهكذاالخاصةحيانهمفىاظوكيقالونالاسرائيليين

وطيقاتوفقراءأغنياءأمامأنفسنانجدوأصبحناالاسرائملمةالمجتمع

وبعدهالسبىابانالبابليينعةسرائيليونالاأخذوقدقنياوأخرىعليا

ومجرهاءوالنوقيتوالنقودالمقاييسمغلاعةارةمقوماتمنكثيرآ

لاياتالوهذهفافتقلتفارسوجاهتالأشورييندولةدالتثم

بسنىنارخواالاسراممليينبلىالارسيةالأظمةودخلتاليهاالأشورية

بعغرالمفرداتوشيرتلفارسيةالعملةلسسحدمواالةرسكماملوكح

الاسراكيليينءإلىطريقهاالفارسية

الثقافةنفوذمنطقةفىيرخلالأدقالهثرقسغدرالاإورثثم

العامةوالآفعةوالإداروالقمماءاطمنطامفجدفأصبحناللهلذثه

نفسهالظليفيةالثقافةفرضتوهكذاولأمناعةوالنجارةوالفنونوالعلوم

المفتوحة.البلادمذهعلى

والملبسوالمسكنالطعام

الشام

يتكونوهوومتواضعابسيطاكانولينالأسرائيليينالادلامان

للغنىالأعيادءلىقاصرأفقدكاناالحمأها5والخفروالفاكهةالخبرمن

وافقيرء

"ث3(فريك)ونونيتفركثمتقلىأونحصفكافتللحنطةأما

ءأء،مارم"2"فىالمسافرونممميملهالذىالطعامهو()القلىهذا.وكان

ء؟،ممة2وتور؟9ي32نءاللاو(؟)

.28ىآ7نلأافىوسوشل؟*كل25وص8*ى؟7الأولسرئبل(2،
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للرغيفدوإمدلدءالشعيروناقراالقمحدفيقمنفيصنحالخبزاما

ئميوميابالربىالقمحينأعنىاليوماامدادهعنافييختلفلا

ويخبزهيتجن

المدقأوالماجونأوبالمهرأسإمايتمفبهنالحبوبطينأما

لافاكهةأماءانحللوالزيتونر!اوالفاكهةيأكاونالخبزكانواومع

فكلنواوالتمروالتينالعنبوبخارمجففةأوطازجةتونيشةفكا

العدسالاسرانيييناإلىالبقولوأحبءأتراصب!هينةفىيجففونها

للبطيغمعالخبزياكلونماكمانواوكثيراوالزهاالبصلثموالفول

هالقثاءأو

مصنعاأوحبيباسواءكانالمفهعبهاماطعامايهونكانالاينكلىلك

يرأكانلذكفادرايماظباقحمضدكانأما"منهبدوالزالجنلاستخرلج

الضيوفلتكريمأولأسعيدةالمناسباتأوالأعيادأيامعلىقاءرأاللحم

مدفىلأنوذلكتربانانحريريعمتبرونعاهةالقداىوكانوف"عزاالأ

المعبودهنصيبمنلأنهالانسانعلىعرما!يوانءقيسيل

.،2روقلدوهمللأعيانجاءثماقحممىيومياخلذفلمالملوكموائدنما

مننفهمألايجبلكنوالماعن"يحاليز.انالقومإلىالجولناتوأحب

ءيي"والثيرانللعبرلالنذائيةقيمة!جهلونكانراالقومأنهذا

الفمحخروفلكنطعخلهم،جداقديماكانللطعاماللحماعدأد

ء8ى؟2نثلقومموئبية7ممة؟8بنتكل(؟،

8ى6لحموسى(2)

8ءى82لخافىوصمو!ل؟8و؟؟ى25وص*ءىة1الأولصموئيل(3)

؟*والنكوبئ،؟+ى؟و(شعبة28ى2*وص22ى؟8الأوله،8(ءموظه

ء7ء

ء2؟ممة6بونولاو؟9ى32وجلحا(5،
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العربنجدكناك.القومبلينتنتشرالشولعقكرةأخذتئميشوىبهن

بحرموال"آ،.بالعبريينإذاللبنفىالمحبلأطمخون

!اصةوللحلوىقىبأجدامغرمونالشرقيينكصانروالاسرائيلون

العيدوكعكاالزليبر3،وكعكالعيد"2،مثلكعكولاكعكئرللقطاأنوأع

مناخرىكعكةوهناك(،5،القاضىلقمة)الزيتوكعكة،4"والعسل

هذالاعدلدالاسرائيليونويمهتخدماءوالجبنواالبنوالعسل.لفواكه

وهوالدبيهايستخدمون،6،وئتحليتهالزيتعادةالكعكمنالنوع

لابهلعءعمملهنالثكذللع"73اليرىالنحلمنمستخرج

8،ءلكنالفقراهذطعامولوأةكانالسمكفىأالامرا!ليوندش+او

ءالطبقاتجميعأصبعطعامالسبىبعد

الفقرلءلهي"طعمامأبماكانللذىالجبرلدبحدالسملعوغير

مبوخاءأومشوباياكلونهوهمهنهايومناحتىالبدوطعام.وهو

،ث2العهدرمقاميقومأعنى،ا؟يلخبزالملصركاو"ف."الملحفاهمهأبلالتواأما

يرمر"

"؟يم

"2)

)ك(

"،)

"5)

(7،

"8)

"9)

؟؟"

؟*"

ء؟9ى23فروج

ء6ى؟*نكريئ

.؟9ممة1قانصموئيل

ء3؟ممة؟6خروج

ء2ى29بجوض*ممة؟1مد!

ء؟2ى7وص؟8ممة6وص*-آممة2لاوبونة

ممة38نيوانجيل22-25ى،،للأولوصموئبل؟3ى32فننية

ء1ى

.68ى؟6وأوبه5-"ى؟؟لئمدد

ء1ممة؟وسكظ8ممة3وتى22ى؟؟لاشون

ء6كة6(يرب(

.؟8كة8مزرا(

وكلرنة"ى؟3قالالأباموأخببر؟9ممة؟*عدد(
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الأصرد"يحوالثون"21الكاونوكلأللع"ة،الكزبرةجدوعنرلللح

5،5"لخردلوا،8"والنعضاع

بابلمنلكاعامبهذاجاهوااليهودأنفيرجح،6والامنهىلاللقرلخأما

وشربوامصرمنالمملعللسمكيرأعلدةاليهوداخذكماءالسبىعصرمنذ

باهو،الجوزفقدبخامةوالنفلأما.بالشمقالممثرووغيرهايةالممرالحعة

ءفارسمنبه

تطحنالتىسفالمرأةوالنساءالرجالبينفسمةكانالطعامواعداد

والطيورالماشيةفبحأماإليها"7،وماوالجبنبدوالزالخضرتعدوخبزكا

إصلدلباعمايقومالرجلنجدوأحيانا،ه1الرجالعملفمنوءسوانها

ءانحابز"ء؟"الكبركرالمدنفىثيليونالاسراعرفوفد.،99اشر

وللقالدوسييليالرحىلولافقيهالبساطةغايةفىالاسراتىوالمطبغ

بحفظ.النساهؤ؟ث"كذلككانعلمنعادةهزاوكانالنبعمقالماءلاحةمار

واللبنةكالنبيذالأخرىاالمموائلأماالقواديسي*ث"فىازيتالاسرائيلى

.*ممة؟؟هددو2؟ى؟6جخرو(؟)

ء25كة3*،2(افمبأ

:23ى2ممهىوأفيسلى2ءى28اضا"3"

.8*ى8لأولرقا33ى23هيخ(،"

ء3ءى87وص32-3؟ممج؟3مق(+

ء؟2ى؟؟وها(\"

ء6ى؟8بنوفكو؟3ى8الأولسموئبلخم(،

.؟5-83قة2وص23ى9للأولوءموئبل7ى؟*بئنكبر(8،

ء29ممة25ئثوبئ(1،

ء8ممة*شمبمهر(؟،ء

.8؟ي2،بنتكل(؟؟،

ء8؟ى؟7الامرل4الصر(؟*"
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كالآكبيرةصمولمعففىوالبقوليلظبهوبأماةالقربج"ف"فىتجفظفكانت

2،5مختلفةرليسلافىوالفطانروالكعكعلىلفواكهحاظوا

زلهك"البرأوالطواجنملالطسمنينكاثتالطعامطبغفدورأما

شلىاالاسراسئخدمةكمافضيرالشربأولنىأماوه"اللحمو،8الخمعرفياطهى

"1"الطعامفيتصتخدمولافتطالقدرمنلللحماشل(مرليج=شوكة)

ءفقظو2،الطبغعنداللحموتقطيعللذبح()ماصلهت=المممكينوكذلك

أرضكنعانفىسراثيليونالالستكرولماالماءفأهمهاباتالمشروأما

أنناءحتىبالنبيذموالينئيليونالاسراوكانالنبيذ،ملأالىيتعرفونأخذوا

بالنبيذيثهيدماكئيرأللقدبمالعهداننحضيرهكاأماكنمنكثيرعلىناعثر

"،؟والاهيادرهحتفالاتالاضرورياتمنصرورةوالنبيذ،9قبهوشر

فواقةوالاسرائيلىالممكر"ثق،حالاتلامنعنكنرالقدحمالعهدوبحدثنا

ليونافىالعصرفىإلابالماءيمزجهولمصرفايشربهكانفقدللنبيذ

الذينللاسرائيليينالىمحببايهنمالملكهذمنالنوعوهذاالرومانى

ف،وبخاصة3،العطارةوأنواعالتوابلبئعمقللمزوجالنبيذشربيفملون

"9)

(8)

(5)

(6)

(7)

فء(

(9)

؟؟"

8؟"

ء-"آ+ى*آقكويئ

ء2ى26وتفنيةء؟7ممخ8ءوقكبرجمة2ممة2،أرمبا

ء؟كاى؟وارميما385ى،نلتانىللرك

ء*كاى8النافىنللوك

هء35ىكاوبا3ى؟6جفرو

ء؟3ى2الاترلهتييبسمو

ء؟ءو6ى22"ظويئ"

خ8ى*وعن؟"ى6وللمفئ؟7ط؟4و؟.ى2موشم

-؟"ممة؟ء،مزموو

؟كأو9ىآالأولهئلص(

ء.9ى2كأو(وسيأ"ى7شبرومو22ى5(أفميا

ء2ى*الامفلط:دننبد(
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بالعسلالممزوجذلكإلمللمحيبةخرممةالأفبذةالأأنولاأومنثبربن"

عسلءمنووأحلىنيذأربعة-وبنسبة

خرمحبث"الأالممبهراتللاسرايملىشربالطبيعىالنبيذطفبوالى

إلىهذاالرمانبعصرممزوجلنفمذذكرانقرا،39الأقاشبدنشيدصففى

التمرءغميرطريقعنممرمنالماخوذالعرقشرابجاف.

الكهممل5

معلوماتناويرسرائبينالالملابسوصفاالقديم8الحهدلنايقدملا

المثرقفىمستخدمةؤالتماالنيوالبقاياالآثادمنمستمدةالكساء.عن

هذاءيومنا-حتى

كاءعنعبارةوش،انقة،أوالمثزربي،للاتمسانكساءوأقدة

القديمةمصروفىءالجلد"6،منأوايهئان،ه،امنضنعوقدللحقوين

باسضخدأههاأحيانابدوللصولءيمنازمختلفةوأشكالوفىالمنطقةهذهفجد

السلمينعندمسنفدماالآنإلىالليلمازاليوهذااليهاحرلعاباصافةأو

ءشور"فينلهه،الأاغارينلباسعليمكبارةللقديمالعهديطلتهاوحرامالائ

ء23كة؟"،؟(مرالى

وافمي!9ممة؟"ولاويون؟"ىةالاترلوصموئبل6ى*9)2(نثبة

ء7ى3ط

ء2ى8(3)

.3ى3ؤ!صرخوين(8،

ء8ى63)5(اومبا

ء*-8ى؟اتافىلبوك(61

ء؟2ى23وحزةيالء5ء27ى5أشعبا(7"
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انتقلة.ثم"آ،الدينيةالطقوسفىاللياميلأبهذاالاسرائيليونواحتفظ

منهادةممنوعوهووالمرأةالرجلبهيتمنطقبذاطزنحالاتإلى

مند"المنطقةمذهماتستمدموغالبا(2،لبالويرأوالماعزشعر

كممماءالمنطقةسرائيلىالايستشموحينا5صنفلا)3،نباساالاسرائبيين

ء،"قالعباهةنحت

المنطقةكلحلوقد،القميص،بعدفبمانجدوالحرلمالمنطقةومجر

طوليءربعتقريباالموطولكانولهالرقبةعندمققلثضمدوهوكساء

القدمينماييلخرا6الركبتلينونافوقحتىأفيصلالقميصطولاماالذراع

-.حزلماحقويهمندفوةاليردويحزمبأهدلبعأدةالقميصوينتنهى

الانسانأنحنيييدمينييلغالقميصقجدأومنمرورمعلكن

صوووفىلالمثىره،فىليرعةاوأعملعندباءوأمرفمهإلىسمطر

ءللأرضتلميالتىالطويلةالأئوابلبسالممهمتفبمنأصبحمتأخرة

ءالنساء"6"لرللرجالالآثوابسولءكانت

للجسدالملاصقاللباعهاللاسرائيليوناخذأيضاللكنعانيينوعن

فىويعرفالرقبقللقمامبامنعانخوهواكوبتحتيلبسونهوكانوا

ء،791)سدينباسمللعبرية

الأوله.وموئبل؟ممة83وأرمباآى*5وأشمبا8ي؟فىلكلللولى(؟،

ء*4ى؟"

؟"ىآ6"2(أبرب

ء؟،ى23طبى2"ممج3وأشعيا"*ى2آوءط3؟ممة2ءالأولنيرك(3ق

كاءءى1المافىنلؤك(8،

ء؟؟ى؟2وجوخب؟ى9وسى92+8ألامبقالملوك(5،

ء"ى3وضب!2كل83ونرما2كة87وه8!ة6،1(احعيا

ء23ى3أضبا(7"
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عنعبارةفكانالعائالبدوىلستخدمهخاربىثوبأقلمأما

الذراعينويممثفالكتفينأحدىيستروهوالركضينأسفليبلغكساء

منأطولالمرأةأنكمماءالخافجيالرجلوكممماءالمرأةبينكساءءالفرق

سمله()الخارجىالصاءعلىعادةسرائياليونالايطلقوالرجلكمماء

يضصنهكاناذ(عب)الصدرعند"آسعةوسالعباحةإلىتطورالذىبىهو

العادةوهذهحزلمهمستخدمايكونأنعلخللولديعضفيهبحمدأوفيهبه

العملفىمعوقأيوبهذااكنالبدولهت"عندمذايومناحتىموجودة

قاوالوضرورباتومنجدامفيدأنهمنبالرغميث"يخلعكان.لذلك

الذىبدللشخص!ظرونهذايومناحتىاليدوزللوماوالاحترلعا،آ،

شيئا،اللأ.لايرتدىوكانهللعباءةيمحلا

سراليلينالابأقعدةالملونةللكعنعانيينملابمميةتأخقالزمنهضىومع

فصرفىوجمالاالملابسزهاءعنتناجاءالنىوالصورةلهملأعنهمقتبسوهاقا

الابمميةومنء،6"الاسرائيلىالمجتمعفىلدساءتطورإلىتشيرصبين

العبامةتلككس،الالكععافبينعنالفشةتلكفىالاسرائمفيونأخذها.النى

الوجوهارتداهاوقد،7جدأررقيقفماشهامنوس(ميل)ياسمفلمروفة

ء"8"خشنةخيوطمنالسوجةللشملةعنعوضاصالملوك

-83ى6،وو93ى"!قالشاالملووو؟؟ى87موومزو1ى،خروج(؟،

ه؟ءى2"مق(2"

ء5؟2ى2،و-مضبةء5*"ى22خروج"ك(-

-2ى2ءوأثحعي!؟1ى2وماموس2،ى؟9الامرلدموئبل(8،

ء؟ءو7ممة28وعة6ممة22يرأوب

ء83ى؟قلإانيلهعيجو(5،

.هىةءترلالاالملوو(6،

ء3ى9ومفرا؟2ى2ونهة2ءى؟وأوب27ى؟"الابرلعوئ:ل(7،

82وبى؟8و"ى3،وص8ى؟8وصء5؟8ى2مرلالاصرنل(*،

.؟8عة
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فتظمالكنعانيينعنالاسرائيليونأخذهاالنىايانيةالعبامةأما

تلبسكانتأنهاإذطفالمهمقامتقوموس.(يث"أدبرت)باسم"لمعروفة

ءالشملة،2،غوق

المميدلتةبممب!ملا

وكانءوالشملةالقسص(التتونت)شكلاالسيداتملابنأم

بينفالفرقأيضا"آ،والعكسالملبسفىبالرجاليالتشبهالنساءءلىبحرم

وغيرهماءالرأسوغطاءا!ابفيخاصةبصفةكانالجنسينحلابس

أطوليأنهولولبالقمضيتملشكولاوهوالمعطفترتدىفالمرأة

باسمالمعروفةالرطلىالكساءءكلىللثالألوانتعددبحباشهرتكماصنه

عنفعباوةللمرأةالخارجيةالملابنأماءأيضا"8،المرأةتلبسه(سدين)

للمعاطفومن،مالأشياء2لمحلأيععاتستخدموكانتوالطرحةقلشملة

ء،2أوالمعطف69،5(فتيجيل)المرلةعرفت

مسغلزماتفمنوالمرأةالرجلبينأصلايميزالذىوهوالحجابأما

العالمإليتنتقلعندماكانتلأنهاوذالحشعاو!فهو(عسترت)آلال-كه

لأنوذلكالسفلىالعالمفىبقاجهاطيلةملابسهاجميعمنتتجردالسفلى

لآنسثترتالنباتاتجمبعتموتوالأرضعلىفتالوذلاحفىيخبمالموت

(8

،2

"3

(8

ه".+

"6

("

ء8ممة2وميخا2؟ى3عبئو

ء*ى2مبخا

ءهى22-ةة

+؟8ى3؟والاهمنللة25ى3انحمعا

ء85"فةكاوتحوتكا2ممةممأ-يا

ء""ل!كاأضعب!

ء22ى3ا:ميا
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تتركولما"يموتموتاالهواءعشترتجابيعرضفردوكلالموتنجلب

تاموز=حبيبها)إليصهوجاجهاونمعثيابهاترتدىالسفلىالعالم

.(أدوقيس

فىالاسطورىالعنعرهذاولهننالحجاباستضلمبينقويةوالملافة

كذللعيثلأمتحجبةعريسهاإلىتقوجهالعرويةنجدفمثلاسهسرتحجاب

حجابا"3،ضعالزانية!تامار)و،2متحجبةربومزإلىتتوبروثنحد

لايسغخدمأنهالا؟سيداتملابنفابابمن"8محجبافلإيسرنوينساء

بتغطية.وذللع4الرتيحولكشالأياافاأببللأوعهدانماكغطاء

ا!ويينءحتىيتدلىثمومنبهليأس

وحبالذوقوقةءلخيدلتطورأالملابمىتتطورالزمنمعثم

المثرقشعوبفىيهـأالتجاريةالعلاقاتاتطتأنبعدوخاعةالأنافة

وشاصة.وبابلومصرفينيقيامنأفمثةالاسرائيليونفاشوردالأكتى

والمزخرةالملونةالأقمش!بافتاجممانعهالشتهرتالتىالأخيرةمن

بالمنطقةيقنعلاسرائيلىالامجدوهكذاءالشيخوعية،5"برسومتتمحلىوالتى

للجيلة،يحءبالثيبببل

القبايهوالغجملكاالملبمنفىالرجلعنتتخلفلمالاسرائيليةوالمرأة

.،7"نمهذا

ء87ممة3،فكويئ؟؟،

.،-3ى3"2(روت

ء؟5-؟،ىكا*يننكل)ك(

؟"ى2،وص؟،ى؟2قكوبن(،"

ء2ة*ىوبضقمءو28و81ط7ى2*(حزيأل"ه

62ى27واوب"ى9والرافى35ى18ريا"وى"الثافى،6(دوك

ء6ى3واب"2ى؟ءاتمافة4واللو

ء23-؟8ى3أضمبا(7،
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لكقاليهيمثيرماالقدبمالعهدفىصملغافلمبغطاءالرأعريتملوفا

رهوسهميغطونكاقواالإسرائيليينأننتبيينبعضهاجاءناالتىالآثارفى

كانواالسوريينأنإلىتشيرتهائيلووصلتناءالتقليدىالأشورىبالغطاء

بعضى.عندهوجودةمازالضالعادةوهفههحولهبشريظشعرنياسيربطون

ء،؟3العرببلادفىللأفرأد

وجهاءنجفبناإذلبمظبالضطاءبحتفظقالاسواالفلاحفبهدويينما

لانطاءوهذاللممامةيشبهيمارهوسهميغطونوالاسرائيلياتالاسرافيليين

برئينههنحاعياوهو(يث"العنيفمنهامتعددةأسماءعاليهيطلقون

تسعهويرإلا،مجنعة)ابارأسهيغطىفكانالكاهنأما.الحافاميين

ينالعررأعلأين-فزحخطاء(فر)6استضدمتحا،8،(فئر)أضا

الزظفقملأءفى

نجد-فلسطينوفى،اصاث!المصريينتيمعاءاستغدم:لقفى3فمبابى

اتويعرف"يحوجوده8منبالرغمحفاةيسيرونسرائيليينالافقرلء

الرجلفىويري!انلثم!أوالجلدمنيمنعوكان)نفعليم(باسملت

المعبد"8"أوالنرفةدضماإذانعليهيخلتمالاسرلنكناكو،7"ربسب

يسيرالقردأنالعادةجرتقاخاةطقوسهمفودونللدينرجاللعا

ء"9افىنوأفيفىحايا

ء3؟ممة2ء*مودلللوك(؟،

ء،ممة؟*خروج(2،

ء،هى2ءضرمج(3."

:52ى؟وأفميما،3و؟7ى28وزالئل؟ءى88صاللا(8،

ء9ءى1؟أشميا(5،

:آءى25النثبةودلرنة6ممخ*وص6ممة2مبربى(6،

527ى"وأفب*3كة؟8يةتكل،*،

ء؟"ى"و"كوع؟؟ممة12طص"ممة3فرتإ("

ه؟3و!7ى"،وصالباد3ءى؟5!فممائيلسمو(9)

نلإسرائبلى،المجتمع*-م،
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بالجسدوالممايةالبدرح

كمماللزينةليستأقهاولوالرجلحاجياتمنسالأشيامآالىمن

و:مماصةوسلاحافنمعلىبهاالجثنضرورية(مطه)فلعما،"9هـالخةحم

ءالاسفار"2،فى

للاصرائليين+"عندجدأفقدحم(طباعت)أو(حاحم)لودنمأما

الإسرائيلىولعتاد.آكوقيعنىعونحاالبوهاحنييستندمولر

لجلبتموفهلالريينقدماءأماء،8،عنقهحوليحبلفىالخاتمحملةشيما

منأصبعفىينانمبعوتهالاسرلنيلييننجدبعد!وأصاجهم)5،فى

ءالجعرانشكل!ةممرفىولناتمايمنىريح؟دأدابع

فالمعادنوالطلاممالحلىبينجداقويةالصلةنجدوالخانمالعاوغف

المعجودلتيمعمقأصلاتتصليالكريمةالشبيهةأوالكريمةواحا-إلاس

الحسدفىيعتقدوحديثايريماقالمثفىالسريةفوتهااءققهعبتهناومن

السببلنايعللوهذامنهوالوقايةبالحسدإتعلقطلامممنمابحملهفكل

التبرجأدواتمنجداكثيرأقديمةصورمنذبحملالمثرفىأنفى

ذكرانجدحيث،7)الظاهرةهذهإلىالقدجمالعهداشماوفدو

مالطلامهذهاستخدلميئولمءكطلممممستخدمةالفمماءحلىمنلقطعة

.اليومحنيمشاهدهوةالحيواناتإلىتعدامبلالادميينعلىقاصرأ

الأجارأممالأولونللاسرائيليونعلبهاطلقالكريمةوالاحجار

ء؟**كاكة،؟(قكرئ

ء92ى،كاتولللولى؟؟كج؟2فروج(2)

ء؟"ى3*تكوفي(3،

.؟*ى3*بئ9قك(،)

ء82ى،؟فكفبش(5،

ء2،ى*2أوميافث(

2ءى7،3(أشمبا
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خذمااوطلاسماكلمنالزينةأدواتمنمأنويلاحظ."لمقدسة)ق،

أجنبيةبحوعهافىلأنهاوذللعالبابليينأوالمصريينعنبالاسرائيون

بسيةآخرفوعوهناك("2نيزمو)ليلقانللزينةأدواتومنءلصنع.ا

بي"الحلقانوأناثاذكورأطفالالأأ+متغدموقد(،2،مجولعلجيلى).،

5(نطيفوترملأ)باسمميعرفمايوكذلك

ء،1)شالافىللحلىأيماالاصرانيليونولستخدم

باسمتعرفبعصابةالاسراشليةزبنتهمافقدوالشعرأماللجبهة

المتنوهة-باالقودتزيلتللرقيةوجولي(شي!ث،7"دأ

ء(صيديم)الأساوو)8،سرلفيليةالالبستاليدبنوفى

غملكانتوأحبانا(محسيم)بانلاخيل،9،القدمينزينتكما

وفىالبال3الحاهذهفىفتثهالمرأةخلوةلتحديدبسللة..تخيل

("ثءلهتصعدو)يةلجفر.

بالجصمدالعناية

وكان85"ئلأوالبيراتالأنهارفىبالغسليهتمالاسرائيلىكان

؟"

"2

ء"كا

"،

ه".

"6

"7

*أ

"9

"ء

\،حب

كا-كة8ظرآنى

ء؟ى،2وأيرب،ى35فكوكة

ءءهى3آعدد

.*ى32خروج

ء؟9ىعأضيا

ء32ممة؟؟والأمين2؟ممة3وافعيا*2ى2"فكليئ

ء؟8ى3أفبا

.22ممة38ذكونة

ء88كاكجاثمبا

ء2ء(أفعبا"ى

ء؟ءممة"عافى4فللى(
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العاقتوبىتالمعبد)آ،دخولقبلوالنسلالاسةحماميتطلبومازال

لنمل!فةالماءيقدموكانالطعلمتناولفبليغتصلالإفسننأن

ء"3)مقدمهعندفدمه

الاسائيليون-وكانءالجسدلتطريةبالزيتالمدليكبالغسلويتصل

لكق!الولائمبكلأوفىالزولجوعندفرلحالأفىيقبالزأجمهامهمبدهنون

5لايدهن،8،الحزنعند

جد،نجبالرأصوالأحية،5"جميقكشعربالزبدهنونألامرلفيليونوكان

المثمضىيرىة"،دهنالتكريمعلاماتومنءالجسدبلا،جميعدهنذللع

يهحج.ولم(شيمن)،8"الزيتونزيتءادةفكانتالدهانمادةأما

أككهفالعطارةأصنافبضناليهأةافبلالزيتونيتبنسرائلىالا

منفكلنتالمعابىسناعةعمنيةأماءقلأ،عطريةمعاجينمنهاوصنع

طنوقولعلء!إروفيع،"8،المعاجينمركبأوالاماه"ء8،لختصاعبة

للأءينى"2الناردهوممون

؟"

"2

"3

"ه

(6

(7

(8

"

"ه

؟"

"*

ء.-و2ممة؟9وص8ى؟8بننكو

ء،"ى*لر،ونمجمل،ى؟*قمحوبن

ء،6ى7ولر،6ى6وصا

ء*ى؟8النافىعموئيل

25ى؟3كامزمور

ء9ى،6حزقبفل

كج3؟2ووحنا،6ى7"و

ة؟"ى1ومخا8ءكج28وتثنمة؟؟ى92مزموو

.--"ى35تةالحووكلدن2*ى27وحزاليال8ءى؟ءالأولفللوك

ء؟3ى8الأولسمونل(

ء8ى3و:تحبا35ى3ءنحروج(

.3ى82مرنهوانجبيه؟2فىنلأةايربدقد(
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بعزارة.جنهممكانعلدةالقديمفالمثرفىوتزيينهبالشعريتعلتهافيمااما

بحاتونالكهنةفكلنالفرعونيةمصرفىامااللحتوطولللرأسحب

أماللبابليينعندالحالكذلك،9أيضنرالأعيانوربمالزأسضر

"2والحزنعندالشعربحلقونكانواانهمالمرجحفمقالادرائييون

بعدميطالبونجنوا"الكافةأمالهي"التورلةحرمنهديإلآ،3(سولأسباب

ينذرونالذبنأما،5،أدجعلويلاينمونركهأونهائاحلقاالمثمعرطقه

ولهقشعرميقصتقديسهمبع!لكن،\صمعرم"المقصيميألا!ب

منالاسرائيليينسمنإنالقدبمالعهدلناويذيهر،7،القرابينقارفىبه

ءلهه"وشمصونقنه"ايثالوممثلشعرمبطولقستهروا

)ء"اببالعلاماتمنالطويلالمثمعرقاهتبرنالاسراشنيلتاما

رأسشعركشفأن2الاسرافيليةلها"،ضيبماأقحمن-والملع

والتفننالشعربتصفبفالعايةأما،آوإذلالا،3إهأنةيعتبرالاسرائسلية

ء،،2الثاغلوسراقيليةالاشغلفكلنالتصفيفهذا!فى

بعفنجعلتدرجةشعرهابتصفيفالاسرائيليةعنايةوبلنت

ء؟،ى،؟بئعوة(8،

6ىآ6معاوأو2،ى*-مباوأ؟1ى8طمبخا؟ءى8بىطمو(2،

."8ى7قابالوصء

؟ى

ء12محة؟9ونود(8"

.2ءى88حزقباله(ء)

ء؟؟كةةالأولسموئبل(61

ء9*ممة1الددبي(

ء12ى؟،الةنفةسموشل(*،

ء83ى؟6الغفة(*)

ء6ممة7وبى8ى،نثبدالأةنثحيد(،ء)

ء28ى3)؟8(أنعبا

ء"،و3*ى7لرفاأبضا8نرنو؟*ممج5اورد(5*)

ء35محة9الثافىلللوؤ(؟"مم
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المورخ.اليهودىفيويةجمرالمة.مابأ،،بأفبحويرهونهابم،اجونهاالأنبياء

لكفئشعرهاتسريحفىالتبرتئمشخدمكانرىالاسرائيليةأنيرسيفوعها

.جميلا"2،براقالونايهسبه

يقمها+،.لمنوويلبلحيتهيعنىكانقالأسائيلىباسيةيتعاقوفيما

قهئبحاقالإسرائيلىوكاننخظلهك"الحربلأسرممةيقعكاناللحيةوض

الإذلايلة)5،عندأواحزنحاثهفى

معاجين!فمنالتجميلبوسائلشديدةعنايةتعنىالإسرلئيليةوكالت

ء(فوك)وللخمحلقت،واللازوردالاثمدمنمساحيت!إلى

.ءالذهبألوالسنأوأفشبأنوأعأجودمنلحدةفكانالمرودأما

بعةوى،ألأولوأحياناوالاسرائيليةالاصرائبلىاستخدمهالوصممقى

ء(7وحاربوهالدينرجالي

ء"،ى3،؟(اثحبأ

.نلفيةنالفميهانثابىدلكظبالفدبماليهودىخربخ:بوسيفوبى)2(رلبم

الةالخةءالفصيج

.ه-،ى؟.ائثافىصوئيل(3)

ينفثللخاذقنهبملقنلرجيهبهدداليومحنيءسرونى2ءى7أشعيا(،)

ما.حهة

ء37ى8*وعة"ى،آونرميا2كة؟5اضيا(5،

ء2وايرب58ى23وزقيال3ءي8واوميا3ءى9ذانالصرد(1،

ء"،ى

.2*ى؟9ترنلاو(7،
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المسكق

بهيت()أو(أوهل)الخيمةهولعصورجيعفىالبدوىدمماتنان

حياةيهمبىنكانواالأولينالمثعبأباءأنالإسرائيمةأ(قصصوتذكر

نرجعخبيراتاليوهاحتىيضخدمونالاسرائيليونومازللء،8)الخيام

الخيمة،وتدادزاعوام!نحرك"بمعنى(نمسوع)مثلالحياةتلاقإلى

اليوملايفهاكرأفهولو،ءيمتهرجعأوعاد"أى(وملهلاهاخ)وكذلك

ءفيها"2،اطغاةفىأوفيها

نجدماوكثيرأ،اسرلئيللاكاياخيامكإلى،للشهورةالتعبيرلتومن

للخياموكانتولاتشبيهله"،ستعاؤالافى(خيمه=لوهلالفظلستمدلم

وهذاءفيدربخيامالخيمةيشبهحيثالماعز)ه،شعرمنأحاناشنع

عادةتنقسموالخيمة،الصعرونقضللوبربيت"العربمة4بالهسهيذكرنا

،حدريلا،"هليهويطاقبالحريموآخربالرجألنحاصب!فسمفممينإلى

ظصةخيمةلبحريمسزصصونكانواسرائيليينالامنالأغنياءامحن

حاكفىلكنءمنسقةمجرشكلجموعاتفىننتشرعلدةالقبيلةوخيامبهنأ7،ء

وتمتاز"هلاليشكلملىماتقاموغالبامعماالخيامتتجمعبغزوالقبيلةحهدبد

فقطءمجبرماعلدةالقبيلةشغخيمة

:؟كىكا2ومحة2هى"1وحمة؟ممة؟*وحمه3ى؟3فثويهة(8)

ء؟6ى؟*الأولهولبوك؟ممة؟9ومحة*ى3وةلةةاة،ى**بشوع(*)

ء؟1ى؟2الأولوالرك؟ى25"نافىسموفي(3،

وأوب*كة9ومزرا2ءممة8ءوأرمبا؟2ى3*ومي2ءى3كاأشعيا("

.2؟ى،

ء"ئ؟الأفاحبئيد("ه

.؟ى؟5ءونوت8كة3طنهخ"ى؟للثجد(\"

-33ى*8وص67ى2،نكوبئ(7،
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الفرا-منعددعظخعادةغئوىجدأفهىفبسيظالخيمةأثاتأما

عقهبارةوالموترءالأبرلثنلضههاوأحياناسائدالووسصالمغروشة

مىمستديرةفقطعةالماندةأماءأكثرأوجربنأوالأرضفىحفرة

مجفظكانالقومتمويقأنكماءالأرضهلىمبسوطة(شلحاتخ)الجلد

الخشق!ةالاطباقوبعضنالرصوهنالأياالمنعز"؟،أوالهملنطودفى

أيمعانجدالخيامومجر"الخيمةمحتوباتفأماجبلهاركلأماءالمعدنيةأو

ءعاةلهة"وليالقطعان،فقطللراحةأماكنوهي(سكوت)لدنال

مهاامخذوأنمومنالكهوفأسمأالاسرائيليونسكنالنهيامئرو

ء،31لزحدومنخوفااليهايفقعونمبأ

نهثاواالبيت

الممهلومنوبنائهالبيتفكرةالاسرائيليونأخذللكنعانيينعق

فىلينفلطينفىفالإنسانالمنازلتشيبيرفىالبيتةأثرممثماهدةاليومحني

منبحفظهسقفإلىبلالأهدالطويلالقارصةالبودمليقيهإلىحاجة

فدالتىالأمطةربعمقمنبحفظهوأحياناللمامطوالوضربانهاالمثممس

لمكاةيهفل!أنبحبفالبيتءالقصبرالثتاءفصلوفىالبلادتزور

منذفلسر!نمةكالذلكالغهويةسهولةمعةللحرارماطفاجوأمقبولا

الدانيجوهللبيتلتحفظالقويةالبابذاتالسميكاللآبنيةبلداالقدم

!نهاالنىالطينيةالاكواخليانجدكماالقاتلةالشصنحرلرةعنالبعيد

ء؟9"8،الفضاة،ى

.8ى؟واشميا؟7ى33بنفكبر(2،

؟؟ى؟"ونهة6ممة؟3الأولوعممو!يهءى؟"وص2ى6ناهماة(3)

ء8ى28ص
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فيهبالجلوسللقومبسمعهناكالجوكانولماءالأعطارءنحخسكاخهالخاية

وسانلبساتربيتهإعدادفىالاسرائيلىيفكرلم،فتالومعظمونمضية

بمنىلأنهوذللمليلالهمأوىالبيتمنيربدالاسراشاطإنءلراحةا

الفلسطينيةوالطبيعة"الوقأوالشنرعأوالعملأوالحؤلفى:2ارهمعظم

خمييدهندسليماناضطرمماالخشبفىفقيرةأخهاإلاالبناءءوادكريمة

5""لبنانمناستيرادهإلىمبانيه

يعتمدونومبانيهمفىاكثبرللخشبيتجنبونئيليونالاسراكانلذلك

المناطقوفىوللمحروقخضرالأأعنىبنوعيهالطوبأوفقطالطينعلى

شغيرةالمنازلأما5مفاقيالجيروبخاصةالاجارءلىبعتمدونلجبليةا

الباةالاجارمنوللشيدةءأمتارأربعةللجةفطاع"لايتجاوز

نحصورمنذالجيرعرقوا!ليينالاسرالأنوذلكالداخلمنمانبيفن

كافكاالجيوتمعظمأنولو،3،الحيطانبهيفمعمونوكانوا،2"الجبعيدة

بهالمنحوالاحجارالملكاسخدماماوكثيرا،8"فقطبالطينحيطانهاتطلى

لهملأءوللبيتالمعبدبناءفى

لكئيرتعرضواالملكتقليدفىالأغناءاخذلماللتاخرةالصوروفى

ءالنقد"6،من

القرابلينيقدمونكانواسرائيليينالاأنبالذكرةللجدسوالحقيقة

الحىبالطفلإتونفكافياالمبانىمنمهقبناءفىالمثروععنديلآالبشر

"2ءى"الأوللللولأ(5،

برء؟2ى33وأءمبا"ى2لحموس(2)

.،كج27والنفنية؟ءى؟3حزقبه(3ف

ء8؟ى؟"لارون(8"

.9ى3فلأولاللوك("ه

.9ى9أفعباأبضاو"ارن8؟عة"وبىبما(6.0
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قر؟افاومحذ؟المبضأصاسفىو؟دتونهالفخارمآأناءكبيرفىويععوفه

6يو3إلىومازالتالعادةوهذه)ة،الأولالملوكفىللورلدةالآيةنفهم

.كالأساسوضععنديحرعولنالإأهمجانعنالاستاضعةمع،حية

ملاءمعمرفى

تمدد.النىوالاغصانالشجرجذوععةعبارةفعكانللييتسقفأما

المضوعةالمنازلأما.سميكاالطينشبطبقةتغطيثمومنالحيطانعلى

الاسراشلىبيتوكانءالقبابطريقعنتسقفكانتةالحجرمق

وكانغرفةمنكشرأمنالعنىبيتبياواحدةغرفةمنيتكرنالعادى

كماكان-الفسيمماالتمسإذااليهاياوىمظلةالببتسطحعلىيشيدعادة

أبامأليهاياوىأوخيعاتالافيهايعقدوالاصدفاءاخلمهافيهايعممتقبل

فوقالمظةهذهكليطاقوء"2)والراحةادوءماالتسىإأللحؤن

.استقبالغرفةمدخلهعندبهبأنهالتى!ويمتاز.(عليا)للسطح

أيععأالبيتهذابمتازكلذك،3"يهونلاوغرفالحرمجغرفالداخلبىبيا

كاتالبيوتهذهومثللنصيفأ8"وأخركةالثتاءعنفعلىباحتوائه

منهكانتت9البيومنللخلقةوالكرة.بولبات"ملأأوبوايينإلىنحناج

مصرهانكيابوللأبرابلهافكاتتوالقصورالمعايأماواحدطابق

.أكاثر"7"أو

كا.8ممةة6نلأولالملوك،8"

"؟ى9ننفىسموئيل(2،

.؟"نلأولظيوك،رفى7،ىنتافلاء"موشل(،ع

ء22ممة36وأربه؟"كاكةماموس(،،

-11ى؟8يرحنا8ارنو6ى8بىبموئبل(5،

ء5ءممة*وص83ى1وللأاللالو(6،
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خشمببمنودرلهق،تفاعالارفايلعادباالبابنجدتو!ئاساشوفى

()فوثوتثقبقمثت(صيراه)عقبعلىيدوراءجرمنزحاو

،مفتاحبواسطةالخارجمنويقتح(يريح)مرتاجبراسطةالبابويقفل

الع!خهذا،2مزسوبواسطةيقفلو"!اقلاحلفمنأماء(مفقعح)

المصرىيفتاسفىأحيانانمثهاهدهماقديشبهانوالمقاحتاجالمربأن

ااولرد.التعببرفملاعليهينبقبحيث"صبهرمنالمفتاحههذاوكان

فهما:البابقانماأها(فيتعيةفردبحملهالبيت)مقضاحلشعيالهك"فى

المعبد-ببابالمقدسينلالغمودبنيقابلانوهماالبيت()مصبوتدعلمتا

الددسملأالإنعمانيضعوهناكالبيتمتجودة(مزوزه)بابممادةوعا

اياتببمرذلكخدمحلهاحلمتوقديمآوهعبادةأيام،")الشياطينلطرد

البابوغمنتته،أفعح"6،عيدبدمالمزوزةبدهنوالإنسان"ه(التوراة

.،7موللاسافرلإانيدفق

النولفذ-اماءالينمنبطبقةعادةوتغطىتدك:للببتيصنحيم

لذلنأيمعاللشارعوكلللييتفناهعلىتصلوىبافقليلة)حلونوت(

ء،8)خشبةبقطحمصانةنجدها

؟)

"3

"7

"8

ء؟9ى87الأمثيل

.ءهى*الأوله4ونللو،،ممة26أهثال

.*2ممة22أفميا

ء8ى53نضصا

ء9ممة6فثنية

.7ى؟2جصو

ء"ى"الأولهبوئبل

ء2كل7والأئال8ى6الأولوالصرو28ى"قنلة
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بيونهجابناءفىالأغنياءاستخدمهاالىالمنحوتةالحجارةعنهلاوفضلا

()ششر(فرهزىلونا"ل95بالمغرالداخلمنيذفونهاكانواحفإنهم

الأبوابللمامةمنةتصنعكانتللذىالجيزخشبعنلستعاضواكما

أيابهيبطؤنكاؤاالذىالارزخشبأوالريتون،*،بخشب-والنولنذ

الخشبهذايطعمونالأغنياءفكالةبعيداالنراءوذهصءلهنهلأالحيطان

الحشبعنواحتىارخرفةفىبالغواكما"8بالسشهالاوالشبابيكوالأبوأب

."1"الأخرىلوسومببعكىوأحيانا،ملأالذهبمنبمعفاغ

إلىهذا"7)زرالاخشةمنبألواحتغطىفكانتالبيتأرهعبةأما

الثمينء"سجادجانب-

والمائدةالسربرلام"أساسيةظعأربعمنلحدةفيتكونألا،ثأما

اللهمالاسرلءيامةيعرفهفلماليومنفهمهيركماالسرأماءوالفناروالكرسى

الأتحضوبقرضيةبعياءتهلهعفكانالعادىفالاسرائيلىجداقليلنفرإلا

يممتخدمهفكلن(عرصب!،أو)ير)مطاالسرأما.الفرالثها)9،منقطعةعلىأو

للمائدةأما.ة؟ء1النومأوعليهاالجلوسأريكاعنعبارةوهوالأغناء

ء؟،ى22أربهءنرنىىون(؟،

ء3؟ممة6الأولوالملولى9ى9وأهمبأ72ى؟ءالأولنللوو(2،

ء؟8ى22و(رجأ8ى؟ىحتجا"كا(

ء15ى3وهاهوعن39ى22الأولنللوو(8"

ء2ءى1الأولهاللوك(5،

.92و؟8ى1الأولظلوك(1،

ء؟"ى1الأولالمالك(7،

ء؟ءى"ئلئافةلنلولى(*،

ء؟3ى82وفغنبة52ى22جضو(9"

ء23ى2*الأولسموتبل(آء،
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مبسوطةر"فرثهن-علىأوالأرضهلىحولهامجلسونالقومفبهن

مضطجعا"2،ئطعامهياتاولالضنىالاسرائيلىكانمتاخرةعصوروفى

ء،39للأخيرنفسهعليهيلفظيمقللبالسريراصتخدمكا

علىءيقوملفثبمنوكان"8السربرقمعالديولننجدذلكبعدحم

"م،بالسنالخصمصبطمونمكانواالأغنياءأماغطاءوعليهفواتمأرج

من-بمفيحةمغطاةريهزةللمنهريروكانتالمنوبرخشبمنصنعوهكما

فمشةالامناصدهاومجرالوسائدو"6ألفضةباكسوةتقواأنكماالذهب

ءللصرى"7(الكتانمنالمصنوعةللطرزةوالأعنيةالسجادعنشلا

بملعوفبالذبنارتفخفىكانشةأنبعدتطورتفقدالطعاممائدةأما

ياكاوئفالذبنأيدىمتناولفىلتصبحارتفعتطعامهميتناولنلرضا

ءبم،الأسرةهلىمضطجعينأوالكرلسىعلىطوسوم

تطور-ثمومقمسندأوركيزةبيونفديماكان()كمماسىوالكل

هله"الملكة!رنتقئيدأأصبحو

(؟)

")

ال4وللال

"1)

(7)

"9)

ة25ةى2ءالآولهوصموئجل،آى"كاحزاليلل

اء8ممة1يموس

-ء؟3ى؟9الأولوصصرشلة33ممة"9ونهة3،ي8*ينرع

ء6ىةفى

ء؟1ممة؟النعيدو3!ة؟23هورنىو6ى1سرالمزاو؟3ى7بأبر

ء،ى6صموها

ء؟ءىكاالفمد

ء؟ءممة3واللثب؟1ى7والأصثال؟8ممة؟كاحزالباله

ء7ممة؟طالفناة"ى25الأولعموفي

ء،8ى؟ءلأولهةافلوو
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بشبهطفتهمنجزءلهالفخأرمنطبقعنهيارة(كاننير)المنار

مناكثرهلىمايشتملنواعالامنوهنإلثءالفتيلفيهيوضعالشمفتين

طلالمصباحوكان،"،(منارة)عيهايطلقونللنىوهيالسبعةتيلغقدجفتيل
ممعدبهحلتأوتوفىقدشضعنالتعبيرأرادواماوإذادانمامنيرأ

ء،2ومصباحهخباعنيل

-شمعة.ماطفيلهربنا-الماثوربالقولتذكرناالعادةوهذه

إلىنشيوأنيغوتعاللامجةالبيتأثاثمقماذكرجانب،إلى

للتدفئةءشتاءيستمكمالذى(حا)لعلموفد)3،

والمدنالقبى

مدمهوأيرمكنعانيةالاسرانيليونعرفهامدنأهمأنفىشمكلا

بهذاسعيتوقد،8،يهنوخ"مدينةهىالاسرانيليةالمصادر-قذكرها

فابيلى.بن،هنوخ،،الاسطورةمحولكما،هوموسسهانلاةلاسمم

وحبرون،وزبمثميم،ولربحا،أورشليم،الكنعادللمدنهذهوأشهر

ومجرهاءتجئيل.د

بانتةيرالمقنهذهكانتالاردنغيىبالاسرائيفيونترلوعندما

الامرائيليين.قلوبفىالرعبتدخلصينةمسورةفىعظيمةحمكانة

.؟ءى8فىملثالىلملوا(؟،

ء1ى9*وأبهوب؟ءعة25وأربهكأ6ممة8؟الأولةالملو-(2،

.22ممة31أرهيا،كا(

ء؟7ى8تكوبن(8)
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لامراءتدفعفكانتالمدنبهذهالمحطةالمةتوحةالقرىأما

القديمةيةللصرالكتاباتقىوصلنماأنهالحظحهظومنءأتاوةالمدن

مدينة،ة8لنايذكرحيثلثللممغتسنأحرزماالنىللنصرتقاريرءبعمن

رسائلفىالمقكهذههنكبيراعصدأكذلكالتانىرمسيسايامنجدكما

،وغزةوبيبلوس،وبيروت،وعمقلون9عكامئلالطر+بل

سوأورضليمء

هناويرالاعصللسراظةلخرىنجدالكنعاليةالمدنهذهوغير

النىسمارياألاامحةمثلملولثشيدهاوأخرىمرانيليونق(،الالظوك

ء،2"ىرعبتشييدهاأمر

أسرةنذبهرانولنشا!االمدنعنالمحديثصددفىونحنيفوتاولا

وطبريئ.دصريةمثللندنبععقسقيدتالنىجرودوس

قديمةمدنأنهابلالعدممنفامتللنبأهذهأنهذامعنىوليس

ء(32المسورةوغيرالمسورةالمدنبينالقديمالعهدويفرقخطيطها.أعيد

المدينةسرانلىالاويعتهبرء،8العراءلهفىيسكنونئيبيونإسراوهناك

منويقتحىالعدللةيقبمللذىالقضاءالمدينةثةءلهاالمجاورةللقرىحاما

تقيمالتىللمدينةأتاوةوالقرىالمفتوحةالمدنسكانللمظلومالذلل!بدفعالظالم

يةالقربينلنفرقموهذمغيرعليهمغار.إلذاهاأسوارتحمبهمورلءربيخهم+للحن!

9؟ىء5ءعوع"(؟،

ء*8ى؟1آولا4لللو(*،

ء38-3ءى25"3،"روفى

؟ثة.ى3*،9(حزالياله
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التفرفةجدالمشخاوفىءالمسيحيةظهورلبانحتىقانماظلوالمذينة

مزبريأنهعبا()كفرو!)كرخو،مدينة،أى،عير)بلينولضحة

-فقظالسكلنعددإلىينصرف،عير"و،،كرخيينالفرقأنالمرجسح

أسماءولتناوفدالمياهتوقرأولافيهيراعهافهكانالمدنمخطيطأما

.(بىعين)مثلالمبدأهذامراعلةإلىصرلحةتهسفرالنىالمدنجمق

مثلرغيرهعاءيففلواطمينالموقعبراعنههاكانءكذلك(شمسعين)و

علىندلمدنانجدكماعئلوبزروسمارياقأورشليموالناسرة،حبرون،

منبدلاأسماءنجدماذكرناجانبوإلىء(مصباهأ(ورلمة)مثلللناهة

=جبلة()هارو(ىداو=قميع)و(-برج)مجدلملالمكننأوينةاك

ء(الخبزبهيتلحمحببمت)و(=حديقةجنيم)و(رئب=رفب)و

للممكانأماءمنالمشتمدةالقركةأوالمدنأسماءمنلثثانوعوهننك

ء(ة"(حبر)من(نحبرو)و(شمر)ءنا(شمربن)مثلا

شمثر""مثلمعمودلتأميهعلىالدالأوقالمركبالرابعالنوعأما

بمكن.لامدنأ+لم+وهنلكءوغيرها،بعله،وايل!هو،،رمونو

سورإلىتربحألفاظفبىلاتكفىاالنويةموماتنالأنوذلىفهها

العورتوللىمعطرأعلهاالذممةالعظيمائتطورعقففلاجدأبعيدة

هنها-أمانقرالنىكثيرأالشعبيةالاشتقاقاتمفنحتاطأنجصألكك

.،أورشايم"ذلكمثالالأناهسددهاأو

ظسديةفىتمتالتىالحفائربعضمننبوبمهقمكادللمدينةننظيبمأما

الطيننم"اماوسولحدطلمبقمنتتكونمتراصةصغيرةقالبجوت

هـالتلسفحفىكوفصعبارةأوتلسقحفىوعلدةالعادىر!اأو

ء؟7+"ايوول*بلمرق:هل((؟"
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جهاتوجدولاملمويةجداضيقةفالثموارعالمدينةداخلفىأما

العقود)21وتعقد5المحكة،(،تقامجثالصوقبربمقبرخلهاوعند.ميادين

ءوالأواعر"3"التمشريحاتتعلنو

للتشاورالصكانحوعتتدفئكانتالمدينةمدخلهندومناك

يرعلهميماكريجدونأوهناكيامونكانوالبالاعنكذفح8،5أوكلية

ء،5،دارهإلىويأخذم

يقطنونملأذأوحمرفةلمحابكلثنالقدممنذالمثرقوأمئاز

ء"اللط؟زابخلاطرةقوجدكانتمثلالورشليمقىبهماخاصةمننةفى

هنماك"8،.كماكانوغيرهمالسمكأوالمبادينوبرابةالغجاربنأ7"هوولدممة

ءوالمطار؟طته"براغةشارع

الأصرة

دينيةجماعةتكونأنهاكماصغيرةسياسيةوحدةلفيليةسرالاالأسرة

ينظمالذىالكلمندرفالوالدالقبيلةمعبودأولللهأمأمعنهاربهافيهايوب

هيدالقمح،من،-طقوسمنهذاظبينلهكماوالاأسرتهأمنادبينالعلاظت

(؟"

"2)

؟5)

"،)

"م(

"6،

"7)

"*)

"9)

ء*ممة؟5نلأماف!دموئبل

ء؟ى8وتحوبة؟ءى*3ينتكو

3ءو8ى5ومخي!؟"ى22ا؟ولهالموك

ء؟*ى96صررنىو؟ممة؟9فيقكو

ء؟"ى89والفنماة3-2ى؟9تكبربن

ء2؟ي3*أرمبا

ء53ى8؟وفما؟8كل،للأولالأملماخببر

.2ى13وص3ممة7اشعبا

ء32ى3شبة

ء3ى؟2فروج(

الإسرائبلى(لشم،-م،
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.الكلهنبآ،عظخ"أب،لفظاطلاقباللأعتباربرةالجدوالملاطة

،،*،ةجالقراأعيادفىبأكلهانجتمعالأسرةعدالتاريخيةالسوروفى

ءطقوسها)آ"فىماشاركوااذامنهاضبمعونكانراالعدرحني

للوالدهووسيدهاربهاأعنىيةأأسرةالامرائيلجةوالأسرة

الوراثةحقأوالتبعيةأوالقرابةقيلميقرركلنللذىدرثلوالدللوالدةلا

ظامأباعرفتالاسرائيليةالأسرةأنالقديمالعهدمننتبينأتاكا

وئيفىوضمعونروقينلقيائلأماكانت،ليا،مثلظماءنجدإذالأم

ليا،5وغير.يعقوبمن،دينا،وأبفهاوايساخروزبواونوجبرذا

طونانحدرتومنهما،بنيامين،و،يوسف،أموهي،،رلحيلجد

زلفاء،و،نفتالى،و،دان"قبيلنيأما(باكا)جدكذفىءكثيرة

الحرب)الاماعيليينأم،ماجر،نمء،أشير،و،جاد،فبيلني"أم

وأمرأةالأبوأمرأةالأختزولجأباحةنعالكما.وغيرهن(المثيليين

بصحةالجزممعبالاإلىالنسببصحةالاعزافبحدم،8)الابن

ءالاهمإلىفسبته

ترددهقوياالاهمطريقعنالفسبصعمعةقاثباتالاعنرأفظلوتر

وكذلكممالاومنع،التبنى،6،فىالامكقةء،ه،المقدسةسفادالا

للذىهؤالابملالاالاخأنالعادةجرتكما"71فسبهاحسبالميرامة

ء؟ءى87،؟(فناة

ء29ى2ءالأولسوئيل(*،

ء82ى29نكلبئ(*،

ء؟؟-8ءى2؟زالبل(8،

*ءى"8وبى29ى83وص3*كة82تكلبى(5،

.3قة3ءفكوفة(6،

ء؟ءممة28)7،قكو"
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الاسرائيليةالأسرةأنعلىدليلوغيرهاالظولمرتفكلابنتهتروج

للولردانلمعنىنفهمهناومن5عليهاوميمنهامالأسيادةطورحرت

.التكوبدنر؟"سفرءعن

علىتقومأسرةوطيثافدبماعصورهامخئلففىسرائيليةالاصالأسرة

كافتالنياليابليةالاسرةعنتختنفالظاهرةهذهفىوهيالزوجاتقدد

شريعةأنولو.بهتعزفلا5ها(ةقيذآ5ء)حوالىحمورلبىعغر-منذ

للحمالاتهذهفىوحتىالزوجاتتعددجداقيلةطلاتفىتببح-حموولبى

للحالبخلافةوالأخرىالبيتسيدةبينالبابليةالمثريعة-.لاآساوى

يتفاوتدهنوعلى"الزوجاتجميعآالهصاوىحيثالاسرائيليةللاسرةفى

للرجلبحددونالتلمودعلاءأنولوكانتهوالزوجئروةحسبوكنرة.غلة

الملولثقانونأنكازوجةعشرةثمانىولذلملجفقظزوجاتأوبع

افىقشلىهذاالاسبرااتخلوقدء،آ،الزوجاتأفقناهفى4االمبامنيمنعهم.

بأمراتينءيقنعفبهنالفقيررجلاأماء،آ،هيفعنالغ

منكثيراسبالاسوائيليةسرةالافىالوضعهذاأنفىشكولا

ء،8والعاقرلهتلدالتىالزوجةبينجداشدبدةفالمنافسة:بمبماكل

بحنهةقانوناقسنالأسرائيليةالمثريعةنجدمتأخرةصوروفي

5،5،المكروهة.-قزوجة

ء*،ةمم3،؟(ةجلهوبن

،*(قفنية"؟ى*؟ء

ء؟3ى"مافةطسمووئبل7عة9وص3ءى8الةناة(3،

ء3ءوعة8!ة؟1وقكلبئ-6ى8للأولءموئبل(،)

ء؟7-85ممة2؟ءه(كمنبة
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-الغيرةنجنباقبلمنالعاقةجرتالاخنكمابهنللجمعحرمكذلى

الخارجيةءالجتسيةعلاقاتهفىحراكانبلبزوجانهنلىالاسرايقتغولم

مدولناعة-التصفهذايعتبرنهنااخرزوجةمعاصع!عإذاأما

كغيرفبحقوقيتمتعالاسرائيلىنجدوبينماءالصرعيةزوجاتهحقوق

ظلمرأقع(؟يالمرأةهلىنقسوكثيرايعةبالشرإذالجنسيةبالناحيةيتصلفبما

ء،3)ترجميزاقية

قالروآ!هجزءهنهيدفعأولعروسهالمهرالعريميهابدفعشمالنكاح

عليه-طبهالعروسمعالقاحشةولرتكابشرازولجالاسرانيلى

3،5)رخآرجلزوجةمع!بارأنهلوالقاونكما

يوض،"،الفتاةوالدبملبهةاضراروكانهفهعترالعنواءاغرأءأمآ

اثرجكفى؟دنلمللمهرأماءزوجتلوالفتاةمهريقايليماعنه

بىباكفسيعةشرجاءفىعمايختلفلمأنهيظهرولكنبحددهماتليةالاسرا

ظيبرالعروساوالدخبعةفودىالعريننجدكثيرةحالاتوفى

استعلفماإذايجرالرجلهاوكانوغيركللموموسىيعقوبفعلمكذاالمهر

ءوه،لنفسهابنتهمهر

العائلةدمح-رثيمبةأوالغريمنوالدعملمنفكلنالعروسلختيارلعا.

تكنفآالفتاةومولفقةء،7عروسهوالاقيختارأنيسئقبحلهثن

؟"

"3

"ه

"6

(7

.2؟ممة27كنية

-"ى"يوحناوانحييه58ى؟6وحزالبال22ى22قثنبة

ء23ي22ففنبة

ء؟"ى22خووج

.؟"ممة3؟نكوبن

ء6ى38وبىء2ى28قكوين

ء،6ى27وبى35-38ممة26حفىبئة

http://www.al-maktabeh.com



-53-

.سرجنلهت،الاأعغاءكللمننهداللمهربتقديريتصلوفبما؟+فعبرورية

ءيسها،2،صفىرإبهاالفتاةيسألانالوالدينأنأحيانابحدثاقهكانا

بنساءلجنبياتعققبيلأمه"3،والوافعولقزنأهلهلفحمماو(خالدنلمطثكا

بعضفىالحالوه.اكصعبابنلموالفتاةالشاببينلفقاءةن

دلاخركلويرمالجنسانلكقىمااالنبخكضرقعندء")الثرقةالأوساد

ء،ء"الطرفيننهمالنىالممممائلمنفىكثيرالرأىتبادلاتهكابعساص

القانونحمايةمنبانرنمءداتما،6،رظثهالمللاحخماهثاترمذ

ء،7ةخلاقلاا

القبيلةأفرلدبوريتمالزوأجأنالاسرائيليينعندللمادةوكبانت

عشيرتبينبينيتمالذىفلكمنبهثيرأضلالنكاحوهذا،ثلولحدة

يينلقرولدموسىفمثلاالأفارببينالنكاحنمماكثيرالذلكءحمانتين،8"

ء.ءورلحيليعقوبووريبيكااسحقمعللحالينىالأ

الزفافحفلاتحوليهامةمعلوماتتصلنالم:شعر-للضىفاف

الزفافكانلذبزفالصامدنياعملاكانالقرانعدأنهذافىالسبجولعلة

إلىالعرومرانققاليهوالأمرفىماوكلءبهللدينصلةلامدنياةيقا

تتحلىكاقه"الزوجأسرةإلىأسرتهامنتنتقلحيةالزوء،دلر

(8)

."2)

(3)

-"8)

"(5)

69)

.(7)

!"م(

.؟2ى3"وصءهى28تمحهبئ

ء2ءى؟8فلأولوسمرئيله*ى2،تكوبئ

.35-3"ى21فكوبن

ءد؟ى9الأولئيلوصر.؟ى؟8ننفضلة

.آءى29وبى؟"ى2"قكوين

.آ6ى2فرو-ج

ء23ى2*ونث!ة؟"ى22خروج

ء3ى؟8وفىلفننة؟9ى29تكرني
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ين2المرأنالعادة)ذكانت"2)وأهلهالريمىأقاربيرافقهاو،11الزفافبحلي

المهمينئجمهوروخلفهماهدارإلىمساءويرافقهاالعردنههادارإلىيتوجه

العروعب!نراققك،كا9زينغهامفىالعرووبحبرنويصيحونبهللون

الحظصمنومن"م،الزوجيةدلتحتىالموكبويسيرعومحباتها)8،

ضلفأنوحتىءالاناشيدنشيدفىالزفافأظنىمنجوعةوصلتنا+أ

العريسداروفىيلا"بالحجابتحتفظكانتالزوجيةدأرإلىالعروس

.،7"اموعشراربعةأوايامسبعةحوللىتستمرحيثالكبرىالحفلةكات

وكذللأيعقوبظلهم"فعلكماالعروسبيتفييتزوجالرجل!انبحدثوفد

مت،9لاالعربنالعروسلهتتفىبمالزفافحفنةأنامك،ألهلشمشون

.البكأرة،"،يماعلىحرللمرءكانقديماكذلكالشرقفىاليومالحالهووكما

مغها؟التخلصحقهمنأصإخثمهاودافعالمرأةمشترىهوالرجلكانولما

هثكب"اهجورولستزوجتىليمست،بقولهوذلكالطلاقطريقعن

العادضكاجرت،الإسلامفىالطلاقوكذلك،بايةمعالبائيليةالاسراتئفقوهنا

ولماكاففءآلأيطلغها"آأنبريدالنىزوجتهإلىصهذاخطاباالزوجبحررأن

ء؟؟كلأفعيا،6

ه".ممة9ومق8آممة؟،الفضفة

ء3؟ى2واربه؟8ى،9أفعيا

ء؟"ى*همزمور

ء9ى؟6وص38ممة7ارميا

2ءهى2*قكوبئ

ء؟*ى؟،وانضلة2*ى29تكوبن

ء36؟ى38تكلبن

.؟ءى؟5قكؤمة

.95ي؟،وتة22ى29نكربن(

.؟3ى"2تفبة(

ء،ى*مثبحمو(

ء*ى13وبهو؟ممج5ءأشمبا(
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تننزلموإنمامنهالطلاقمدورفإنقفعهالذىالمهرعنيتنازلالؤونج

ثانيةتعودوالمرأةاهلهاأوللزوجةاهانةفيهلاينالتنازلوهذالهحقعق

عأرولاسبةلاالاجرلءهذاوفىأخرىمرةتخزوجوقدأهلهاإلى

الرجلعليتحرمئينيةالاسراالمثريعةنحدحمومنءبالزوجةتلحقبهانةولا

طلبحقهامنيهنفلمالمرأةأما،؟،ثانيةيستردهاأنلعصرأتهطلقالذى

طردهاءإلىيمطرهمماله"شديدبغضنهاحالةفىإلاالرجلمنالطلاق

طلاقوثيقةأرسلت()هبرودسابنة،سالوى"أنالتاربخوبحدثنا

تعتبرالحالةهلىهمثللبهخ(بكمطمفهمكأ5كوستاباروس)زوجهاالى

حمورلبىضمريعةأنبالملاحطةالجديرومن"بمرائيليةوئيعمهتعنيبة

الزوجيةحقوفهاعلىاعتدىماإذازوجهاتطبقللنروجةتيمحكانت

بهاءيقملمأو

ابشنراهاالذىالرجل!مكوسالأسرةربأىالمراةإحلهوالرجلأن

المرأةبينمابغيرهايقنرنأووقتأممةفىيطلقهاأنالر"لهلأحقومق

لهاليسللرجيوبالاخلاصوسمطالبةالزوجيةييتتجرأنتستطبعلا

وراثتهءحق

الأمةمكافةعنمختلفالاسرائيليةالمرأةفمكانةذلكمنويالرغم

للمرأةشضية،للهذاتهاالمرأةإلىينصرفلاالرجلحقلأنوذللت

الرجلأنأطفالاكمالهتضعلدلىحيازتهاإلىينصرفحقهبل

الحقللرجلوليس،ابفتهأومثلاامتهيدخيقعأمرلةكماأنيستطيعلا

ملزمةالمرلةألتالاءلهأ2،يةسراتخذهامااذااطربسبيةأولمتهبيعفى

لمدة،وذلكلدينسدلداكعبد!نمعهوالعملزوجهاخبالذهاب

ء،-؟ى"؟(فثنبة"2

ء8،ى2"*(ثثثبةة
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أشياءومدكيةلككيةفىالحقلمهصراالاأةلبركذلل!لهل"سنواتست

أسرتها"،"لهاتمنمهاقدالنىالمنحةومعهاالؤوجيةبقضإلىتأتىوسفاصة

أقاربهاإلىحلىأوملابسمنبهجاتحةعماتتنازلأنخهامنليسلكن

يستخدمقدالمهرمنجزهالأنوندللاتناقمنجوهانمحونلأنها

الزوجيةبالتإليالعروسبهقأنىقدمافمعظموكذدالأشياءهذهلشرله

الآسرةأوالزوجمنهايناليهديةيعتبرلاومنا-أماءلا،أو4أنىعبارة

ءكابالزوجةخاصامدكا!نبلالروماقيةالمثربعةحسبتصيباعامة

لسيادةفاهععاتوهن،8بالزوجس!انعنبعيداتركةابمواأن

جةءيلو

فكونهانغصورهكماسيئامركؤهاينىلمسرائيليةالاوالمرأة

ملكاكانتالقواج!للأنهاوذللعنقيصةليسللرجلهالهم،ملك

البيتلمميدالعمياءوالطاء4ءأمةفتصبحبيهافىللحقلهوكانلأببها

وأقاربهاأهلهافىفلهاوأخيراالأطفالخعلىأصامفروضةكافت

ءالعادياتيقبهادرع

لأنهاقلعوحقاقاسيةكانتالشعبمنالمرأةفمكانةحالووعلى

الماءتجلبالىفهىوخارجهالثيتفىوأتعبهاالأعمالبأشقذتقومكانت

المنزلاعمالوساترالخبزوتخبؤالحبوبتطحنلفىوسالبيتامخإ

الماثهمية.وشعيةالحقلبأكلالتقومذالشكلتتعلىوعلاوة

ء،7و39ى25ولاوبون3-2ى22خمروج(؟،

ء؟2ى؟ونيننلة؟6ى85يشوع(2"

ء28كة29وص59ى2،وص2-؟ى؟1بئشل(3،

"9و8ممة3ء!و21ى؟6ن!بن(،،

7-6ى؟6تكبرين(51
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لأرهةا

أحياناونجدالمتوفيأءتعةساشمعتورثفهىجداسيئاهامرفيكان

أبشالومكذلكحيافه،؟،ابانوالدهيرثأنأرلدالذى(روبين)مثل

علىباسقيلاثهوخليفتهوالدهوريثأفهعلىلشعبهببىأنيريدالئائر

رصفه،5وسشامولصمربةيغئمصب(اينير)نجدكما،2،حريمه

اب!نج،5يديطابناأدونجدكذلك"3ءأيشبوشثمنحقخالوافىوس

الزواجالتئنيةنحرحممخفالبرنمء"لا"دوادميراثمنجزءعلىفيحصل

كخوعلىءآبائهيره،نساءمنشوجواالذبنبنكثيرفإنالأبامرأةمن

أحدكانإذاعماتعرفلالأنهابعلهاوفاةبعدمضطربةكاقة.قالأرملة

والدهاكاناذاأهلهالىإالعوتةحقهامنكانأنهولولااملنما"ميعو.الورثة

بأنعلا.،6)ثانيةالزواجفىالحقلهاكانكذلك،فهايماخولاحيا

حمورلبىءيعةشرمنمقتبسةتكونتكادالتشريعاتهذهبعمج

الأطفال

،2)الأطفالالاسرائيليةأمنبأننجدلذلكاللهمنهمنحةالأعفال

لللهله"منعشوبةاحملوعدبم،8،الزفافعنددعوةخيروالبنينوبالرفاء

وللرجأط"؟اطفالا،.تنجبعندماالاسرةفىالمرموفةالمكانةتبلغ.والمرأة

.22ى35بئنه(؟ة

.*ءى؟6الأقصموئجل(2،

ء*ى3الثافىدوئيل(31

.32كل2الأولةاللوو(8،

ء؟ءممة22حزةيبلأ5،

ء1ى7أدبماوثرنة؟7ى2،وص؟*ى؟ءففنيه(6،

ءءة+28رجوستحة"8"

.هكل؟الأولسموئيل(9ر

.*-6ى"الأولعمرئبل8ممة؟6تكوبن(؟ء،
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لحيان!وكانتأطفالازوجتهلهتنجبلمإذا4ثاامرأةيتزوجأن

العقم-عارمنتتخلمههاوبذلكإليهاسينسبونفأطفالهانهاجارلهتقدم

أردلمتبوشوجأقاربهأحدتدمينجبأندونرجلوترفىحدثوبذا

وليالأالابننسبأطفالامنهاأنجبوإذامقدسايعتبرالعملهذهلأن

ء،لهآفليتو

نجدهانكأدفلاالثرعيينوغيرالمثرعيينطفالالأةط/هصمأما

جمييبرلأنوذللث،قاتمالزوجاتتعددفظامطالماحديثاأوقديماالشرقفى

يث"الميراثنىالحقلهموجمعهمللوالدأوالبيتسيدأبناءمالأطفال

دحللاكانتمهمافالوالدةمالأعلىلاالوالدءليتتوفنلاالطغلفثرعية

شرعيته.وعدماالطفلشريحةنىلها

فالوللذ.اقعالوبحموذلكوالبنتالولدبفنيفرقالإسرائعكوالمجتمع

.أخرىأصرةإلىتنتقلللزولججالبفتبيمابالأجنمميةعلىبحاظ

للججبياوعقيدنهاوعلداتهاالأنحرةتقاليدعليبحاظللذىهوقالولد

ومنهالزواجعندتباعالةماةبيمايباعلاوالفتىبهاالقيامهلىقادرةغير

وليصتوالدهيرثالذممةسرفقظفالولدالميراتفىالولدتمييزنتبينهنا

يرثفهوالآخرينعنالبكريمتازالأولادوبهين.الينتأوالأرهلة

المسائلفىالأسرةنمثيلللمجتمعمنحهكماأخوته،3،منالآخرضعف

فىرئاسةمباشرةالوالديلىالذىالابقأنهباهتباروفللع"كلأوالعامةالخامة

حنىأبانالأسرةلدأفربلينممتازةبمكانةيتمتعالبكرالابنفبهنالأسرة

ء؟كاممة3*بئفكل(؟،

ء؟ءى*8قكوجمذ(")

ء؟3ممة2؟تثثبة(3،

ء5ءى2،نكومن(8،
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فياتو5والدوفاةبعدأخوتهعنالممممئولكانانهيربحكماقاللأوالهحياة

ااديأيقبالعقيدةيمصكلارعرللابنالتكرحمهذاولعلمنهمالفساء

ءوطقوسها"2،

أماءالمولدأتو3،يتطلبكانىل!ارسالاالمجتمعوفخوضعللاطفال

.كإلبها"8الطفلينسبحتىسيدتهاجرفىمولودهاتمعفكافتالجاوية

و؟غسملبالماءويدلكملحيهماءفىيوضعالنورالوليديرىأنويمجرد

بعد-حمهذابومناحتىالبدوشأنهذ+ـالعادةفيسرائيليينالاشأنجسمده

،6"مالأعادةتسولاهافكانتنربينهأماالةلمثه!)5،فىالوليديافذلك

الاسراليليون.الأغنياءلكلتادوأنممربيةللأهاتممهتعيننادرةحالاتوفى

همناسبالهع،لحتفالابهبحتةلاءفكان"فطامأماء،7قياتوبالمرالاستعانة

،لي!الأموكانتمباشرةولادتههقبتمفكانتللوليدتسميةأما

ءمورفىو،ث5يسمالا6لهينهتارالذأاهوحياأالوالدكانلككذ،9يممالاتختارما

شائعقكانتالظاهرةوهؤهيخننبأسبوعتمهميسهبعدلنوليدكانمتاخرة

ء(؟الجها،؟للعهدفىحتى

(؟"

"2)

"3)

"،)

51)

"6)

"7)

(8)

")

"ء8

"؟"

ء22ممةكا7نكوبن

ء29-28ى22خروج

ء28ى*كاوص؟7ممة35نكربن

.3ى3ءتكوبئ

.8ى؟1حزقباله

-52ممة؟الاهولوعموثيل*ى2؟نكوبئ

.2ى؟؟فىنكودوك8ى8الافةعموني

ء*ى82بنجووة2،ى؟الأولهمعيفبل

ة37ى؟9وبى8*،فكوين

-؟"ممةآ6تكوفي(

557ى؟(رظ
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قبائلأوطونأمي+ونيستأشخاصبهاأماءبىيةالعيروالأعاء

اسمالوالد"؟،بذبهرلكديهنيننىقاعمفىواحدمنكثرأاءصرك-وأنة

نشأتمناومنكئيرونيفهمهالاكماللآنلانفهمهافقدالاممدلالةأما.

باءالآأعاءكذلك،يةيعقوبيناءأهثلالتعئيلهاوالأساطيرالفصمبهاحولمحا

أممة(فاسيح)مثلمجسمهعامةباعمالشليسمىوأحيانا"آ"الأولين

يسمونينفىسنجدأنناخجراوطاالأقرعأى(فاريحه)و،83الإعرج

:"وي)و(شماة:)رلحيلو(بربةبمرة:لياامثلجواناتبأماء

ءلىالمشتملةأعنىالدينيتمالأطءنجدثمءو(نحلةدبورا)و(حمامة.

جبرائيل،،ميكائيلمعلالأنبياءمننىاوالمعيودلتمنمعبودأسم

ههيوسفثلهمن،يرسف"مثلمختصرةناوأحيابيملكاو،مئيليزر6فثيلحز.

لرتكبمالذايقتلهأنفلهمطلظكانأولادهعلىالأبومملطان

ينئقلالإعدلمحمتنفيذنجدالمتاخرةالمصوروفى"هلأيهوالدأهانأوأثما.

يقومالولككانمافقظتنفذحكأكاالمحكةأنولوالقممافيةلهلا،الهيئةلملى

يشاءلمنيزوجهاالذممةفهوأبضاابنتهعلىالسلطانمطلقلهوالوالدءبه

ءلأخبى،7،ليسلكنللرقبقبيعيبيعهااو

مدارسوجودبلىيصحيرماالقدمالمهدفىنجدنلاللأطفالتعلبمأها

الدينيةالتعاليمطفالالألتعليمتستغدمكانتالمعابدأنشيحلاأ.ولو

للمسيحىالعهدوفىواكتسابهالعلمعلىشي!اقالتفنيةلتعالم-قنفيرأ

6ءى23وص9ى22الأول،؟(صموئبل

ء38ى3ءونهه32ى29قكومن(2،

525و82ممة؟*بئعن(3،

.6ممة3زميا(،"

ء؟*و؟"ى2؟خروج"ه(

ء8ى؟"وفى25ى25والأمنال9ى25لاوبوق(6.0

ء*-7ممة2؟خروج"نه،
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أيضاين،-بدفىالمعاالتعليمكانوفىأورشبيم(همدرلثنت)للمدلرعبهانجد

قيقلرا

نحصةالإسرائيليةوالتقانيدأيماالرفيقالإسرائليةالأسرةوبتبع

الأشاليسىنةالرقبقفمكالةالآسرةربلستبدادمنالرقيق

كانواوالرفيقءتاماخعموعاوالدهملمصلطانيخضعونأصابذكانوانماما

كانواالإسرائبيينأنالا"2"برحأسرىعادةوهمالأجافبمنغلبا

أكفزأوجاريةأحيانايتزوجالسيدوكانهببدمميمصرونعادة

..بحرمفهكأنسةدنهملصفبدادمنالرفيقبحمىالقانونوكان،3يهرجوارمن

مضىبذااينءنتنهمحتهالوالدهمكانفقدالأولادبخلافقتيم

بدالمميدعلىظيمياوفاتهبنولعبدهالسيدضرببينالأنلعلىيوم

ذلكجراءمنالعبدأصيبإذألكنالبد"8"فقدانههقوبةوكمفاه

آخرشخصاهبدإصابةأوفئلإماعتقثوه،سيدهعلىوجبهستديمةبعاهة

دفعطمهيجبفالمعتدىوعليهآخريمدكيةضرربلحاقوكأفهفيعتبر

.القانونحماهالملفىالعبداستنلالمناعنمو،\،رخآلاللسيدتعوصق!

-سرونالعيمدكافيابعمقأنمنوبالرغم(قي"يلىبتاتتديف!نتةطرمن

لتئ.المدينةرظفءعلىتتوففسيدهنلىالعبدإهادةأن)8،للاسادتهممن

ءإهادته،9(كلأحدامجبرلاوالقانونالعبدإلهابما

ء86ممة2"؟(لرقا

ء8ء-39كل2ءالأولونيرك3ى3ءالآولهسمبرنل(2،

.؟3ى؟ين*تكل(3)

ء2ءممة2؟جخرو(،،

ء21ى2ةجقرو(ه"

ء2ءى2آخروج(6"

ءآ2ممذ"ونثبةآ2ى23وص؟ءى2ءضوج،ء(

.؟ءى؟"نلأولهوموئبل6ى؟6بئتكل(8"

ء،ء-39ى2لو!يلولللود؟1ى2"تثنبة(9"
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الإمرائليةسرةالأفىأهماءوكأنهمافالعبيدكانوامذامنواكفر

العبدوكانرأبهميلمفلأويمألونولانههابحفرونفقدكانوالها2لتايعين

وكانبرثهلهقةالعبدكاناولداسيدهبيصرلموإذا،2)سيدهبابنةيقؤن

حسنأنكمافيختنيي"الدينيةلطقو"كايخضعللأسرةأفرادكأحد

شانعاكمانلسرأئيلفىوالرقء،5،وتدينعبادةظلمهوعدمالعبدحعلعلة

يفضلالفقيرالإسرا!لىوكلانأولادهر6،تحالوالدحق"نهأنحتها

الإسرائيلىللمجتمعأنكماء،7نرىوكضففىعبيداوأسرتهيسثن"أن

للذىاللصإلينظزته4:آدسدادعنالعامجاشلىالاممصرإلىظركملن

.ءسرقهاالنىالممروقاتتثوصى-لايستيع

الممعابةوفىسنواتستتتجاوزفلاالا*مراةلياسزقاقمدةبما

طلاتوهاك،9،هعمأيضافنحررمعهزوجتهحجوإنكا"83رقبتهبفك

عندالرقفىالبقاءيفضلكانسرائيلىالاالرقيقأنكيفمنمافتبين

السمدزوجمااذاأيهفاإتحدثالحالاتوهذهاهث."ققلاعلىسيده

والأطفالالمرأةءلةمجبادالةهنهففىأطفالاامرأتهقهوأمخبض-عبده

فاضعطربتلسرتهفىالبقاءالعبدإفمعللذلكالبدمنزليفىيبقواآن

ثثلأه3سيدهببتفىالعبدليقاءللهددةلهلدة

"2)

"3)

(،)

)م(

"6)

"7)

"م(

"*)

)ء؟

؟؟)

ء88ممة25وص6ى9الأولسوئبل

ء35-38ممر2الأولالألممأخببر

ء2ممة؟"بئقكل

ء؟2كة؟7تكلبن

ء؟"ى35وأصثال؟3كة3ءابرب

.7ى3؟جضو

ء،*و39ى""لاوبون

ء*ى*؟ضوج

.3ى2؟جخرو

ء*--ى؟"وففغية1-"ى28فروج(

ء87-8ى38ارميا(
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لأن"جميدسريةغاليافكانت!فالأأماالذكراهبدبايتصلفبماضا

لزوياتياعالسيدفإبنةهذافىعيبامخدلاواطاريةلهملكأصاجسدها

السيدنجقللزوجةملكاالجاريةكاقتاذالكق5زوجهالهث"لغيرةو

جاريةالرجلتصرىوإذاءيمولفقغهاإلامنهاالاقزلبيستطيعلأ

الأزولجهمبرةيعاشرهاأنعليهيجباسرائيليةمجرأوةسرأئيلية

شعبعدمنهالئحررفىلهالاحتهاأاريةأنحاجافهاةبكل.ويغكفل

مننمكينهاأوالإسرانيليةالجاربةتسرىالسيدرفنهنوإذاءسخوات

ئيلبةعلىالاسرايطبقوما.صراها،2،آخرالىبيعهاحقفلهأطفالقنجاب

بحوزلهلاتمنرلهاىالسيدفانالحربة!فسأوالجاريةأبضاعلىنطبق

ء"بيعها+،

-.والعؤاءالوفاة

يبدبدالعهدوبحدثناللجئةلهي"دفنإلىالمبادرةتحنمالجوةحمرارأن

"73لكتانبتكفننم"6"بالزيتتدهنثمتعسللهم"أنيجبللجئةنأ

سيفهمنوالمحاربتاجهمنالملكمنكفنهيعزفلليتكانيماوظع

لكلنم!الدنياالحياةفىكانكايدفنالميتاذكانعباءتث"8،منوالنبى

للاسرائيليون،9،كذلكبعرفهولمالأملفمصرىالتحنبظأماءبردائه

الجثةوعنةمحفةعلىبحملالميتبلكانالنعشالاسرائيليونيعرفةم

"3

("

(5

"\

(*

"8

(9

.8؟-7ممة2؟جفرو(

ء"ى"؟ضوج(

"؟"ممة2؟نثنية(

ء2كاممة*؟نفنبة(

.20ى*ارصلأعال(

ء؟ى؟6مرقرج(

ء59ى27فى(

ء27كة32وبىبهد؟9ى2*الأطدسموئلي(

ء*1و3-*ى5ءنكلجمة(
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الجثةومرلرأة"لحديةفىيوضعالميتفكانالدقىأماالمشيعوز"،ث،

"يح.الميتبهيبتلىفىءأشنعالدفنوعدممنهمفولاولجبالتراب

وحتى"8"صمخهيوارىأنالحىيوديهاالتىالخمبرىالححمناتومن

ءيذفنؤم"أنمجبللمجرم

التلالهفىدةالموجوالكهرفعنعباوةجدأفدبمافهكانتللقابرأما

ينحتونالاسرائيليوناخذالفينيقيينتأنيرونحتالملكاالعصروفي

الميتمعتدفنأنالكنعانىالعصرمنذالعادةجرتكماضؤفىالمقابر

وكانءالدنياالحياةضبرالرياتمنإليهاوهامصابعوأطباقومعهاجرار

هحالوهذافكانالمدنفىأمالهق"مساكنهمجوارالمقابريقيموقالقوم

لهممدلفن)7"أبراجهممنلتخذوابهوذامملكاملوكأنولوعسيرا

لهممقابرشيدتفقدخاصةمقابرلهمتكنلمللذيننيليينالاسرالءفقرأما

آبانهم،جواريدفنواأنعلىحريصينالقوموكانءباللأجماعية

ء،لايلاحقهملشقاءفاوإلا

للمععبرفىللقومكانلذلكنبةالمقابراتبرتمتاحرعصروفى

ء،؟الرقمع،ضفىبالجيريشنهاالمعيحى

(؟"

"*)

)مم،

"6)

"7)

"*)

"9)

"ءآ

ء؟2ى7*ولر"؟ى3النانىسمبرفيل

ء9ى925؟وصءفخ23نكوش

.8ى؟6وص؟؟كة؟6الأولولللوو؟*ىطمون

ء؟ءى2؟فىنهاطسوئل؟8ى93حزهبال

:23ى2ةفثبة

.38ى2نلأولوملوك؟ى25الأولوسموئبل23ءةفل

ء*ى83ضر"بمال

ء7ى27وهي9ممج53وأخمبلا23ى21ئرميأ

ء**ى؟43ا؟ولهسو

ء88ى؟؟ولرالا+فة272*مي(
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ندابونسرةالأنساءجانبالىنهعلنهلبعاداعلانشارأما

4ونهوىآ،ياحةلمح=احىهوى،يصيونكانواجثباتنداو

،21المرايةتنمث!دمومن،ياخنىآ"أأحوتهوى"او!5ياسدىصت5

ءالنأى"8،وبمرلفقةللنشدلت"*،تبادلمع

ثوبتداءوارالعليا،م،افيهابنمزيقلبضاللحدلدعلاماتومن

يي،وكانوللرمضاءالزلبفىالحزينويجلس(،يحساق)الحزن

حافىالرأسعارىبسيركماوضويه،8،ءدرهبيزيللىسلوم

يشدوفديممذبها"آ؟،أولحيتهيشنو،؟أسه،ءشعرربحلقوء،9،القدمين

حدلداالأحياءيعرمأنالعادةجرتكذد"ث2لا4بالمدجسده

ءلهيث"اياملعدةأوالنروبحتىيسمتمرالصيامهذهوكان،؟+الميتعلى

تقدمكاذتالنىبالقراولنالعاداتوتنكالطقومي!مذهجميعوتعال

أخرممةءشرقيةأوثنعانيةطقوسإلىيرجعهعظمهاأنكما،ث5،اناحياللموخط

.آء6ى"ودلرس؟*ى22وأوبه3ءىآ3الاولهالملود(آ،

:25ى35الثافىالأبامأخنار(2،

ء؟7ى؟،فىنو،وء؟آى؟32رباز(*،

كأ.6ي88"8(أو.جا

ء3؟ىكاللثافلاموئيى(5،

ء؟؟ى22ص3ى؟5أضبأفلا(

.8ى2وأبوب62ى3وأهميا2ى؟فىينوعموئيل6ى7ينوعفه(

ء؟9ى3؟اومبأ(هم"

ء3ءى55انحقصيهوصرآ7ى82صاليال(9)

ء82ممة22وأشعبا8ممة8*وص1ممة؟5،6،(أومبا

.37ى88وبى"ى8؟أومبا(؟؟،

ء"ى"8وص6ى؟6أوهبأ(221

لي35ى3الةنقوةوخبية؟3كل3،الأولسموئيل(؟3،

85-7ى؟6وأوما،ى9حوشيع(؟8"

ء؟8ى26تنبة(آ5،

الإسرليسلى(المجنصم5-م"
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تهوعادامعاتي

لترفيه

وءهفاءبلدهطييعةبحموذللعللوجودفىظهرأنمنذمرحفرجالمثرفى

ممررأهذكرمأفةكما6الامالدولىوموتتربتهوخعبسمائه

وتقاليدهعاداتهالمثرقحظوالصراءالصراءفىوتعاونهما،الأمثال

وشضيتهء

وتخاليدهالشرقماضىعننحدفاوالنىوستنأالنىالممعادرتتبعنابذأو

كنراتتمدثلاأنهاكاوالتسبيةاللهوكنأماجرعنغفلاناهاوب

أهلملأمشارةإلىالقدممنذسعىالهثرفىلكنءوسائلهاعن

الأفراحفىسولءومجتمعهفيئتهبهمماكلفىللرأىوءصيرته

مدخلمنلتهدواالاسرائيليينأنصثناالقديمفالع!ءالأترأحأو

غيروعندءويقسامرونقذ"يتدلولونشيوخهافيهبحتمعمنئدىالقرية

المحدئهينولطديثيك"النجععندأيضايطتقواأنالقومليجتادللمدني

وسيلةويتخذهابهايعنىمنوجدتبلسدىتذهبلمالاتريةمدنحلعند

اءتقدالتىالشضياتبضفةتاريخلعرضغنيةومادةاثفسليةوسائلمن

الرواةضرجالقبائلأوالقبيلةتارجفىدوتحاظيرالعجتأنهاالقوم

استتجتللىالأظفىبف!مادتهاإلىأضيفتنموهنالروابهوظهرت

وشعراءقععامنامامأنفمنانجدأصبحناوهكذا6للوسيقيةالآلات

ويمعونيتولونبلبعينهاوفةفىيقيمونلاوموسيقيينرمننيين

.7ى،9وأبرب؟3ى69ومنمور2ءممة39وص،ى؟9نمحزبن(؟،

ء؟؟ى"الاننة(2"
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ء"ث"هيفينزلونالذىالمجتمعتماسبللتىوالمغامراتفى+صع!

الاستقبالحفلاتإقامةلياولككربمالتسليةوسائلومن

دقتءلىيفنينوجميعهنمنشدةتغقدمهنيخرجنالذماءفنجد%لخبطال.

عركةوأحيوالالمكو3،تتوجيعومالقوملحتفلكاغالطبول"2،

القوميةالاهيادمنبهثيبراخفلواكلىدللنكودةيي،،يفتلس،.؟ابنة

ماضىوكثيراالاغنامي)ء(وجزالعنبونطفوليهادالزرلعةحعيد

علةوالعزفةواللعبالرنصفىع)ويلةساعلتوفتياتغلاقاءلأطفمالى

5الونريق"6(:حبمالآلاث

لجتمعتماوكئيراء(7لياء)للأومنولى!رىالقوهالإحياءجتعاكما

5(7"خاطةوليمةلإحياءكلألأسر

كانتبلكجتمعالمجتمعهلىقاصرةوالأعيادللولأنمتعنولم

مناسبةوأهمفطاهه)9(أوختانهأوطفليميلادنحتفلفالأسرةعلتليةعةحيافاة

.(؟عزبن)ءضيفازيارةاوالزولجمناسبةشكولاكانتيلاحتفال:

غافىوالأالقصصرالشرابلكاعامغيرئيضاالضيفتكريمومن

ء*ى؟3جضرو(؟"

ء3؟ى8؟وتة2ءممة؟"جضرو(2"

ءهى3،7(ملمونهة

ءىء،؟؟،8(انقضاة

.32ى32*افىوسميرئيل*-2ى52للأولعونعيه(5)

527ى9طللقنلة؟،ى"للرافة(11

ء"9ى2؟الفغبة(*)

ء1ممة2ءالأولة!ل!عسو(..

ء*ى2آتكوبنة910

..ىآللأولةصوئبل38ى"3نمحوبن(؟"ء
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خادهـأوالمفعيفيغصلأنالعادةوكانتإلبها)؟(وماوللألغاز

ولحبتصررأسهشعرن!دباك(2،ماملاصبطريقعنوذق!الضفظبمى

ببوووريتؤينونللممومكذللعكانثنه(كافتالمعطربالزيتوملابسه

أيها)ء،الراقمةظهرتيذومالواليونانىالعصروفىءوالزسرر"8(

هنثهنكئيرفىالعربفالمجتمعمعيتمقالإسوائيلىالمجتضعكانن)و

محترمافيي!بهنلمالإسرائبلىالمجتمحفىالضيفحقأنبلاالصفات

مفبأذتيقربهفلاعدوهخيمةإلىيلجأقدالعربيالمجتمعفىتحدالعدو

المجضعتمثرفولاوأيانةلالغدرتبينلناصةيروىالقضاةإسفرإذ

بعدهأوماة7آظةالقضاةسفرمنالراجللامحماحفىياهتفقدسرافيالا

وأمأ5صيفهامعالدنيئةوفعلتهاالقبنىحابرامرأة(باعيل)للىتشيرفمعة

كافةلألهالقينيطبرامرأةباهديلخيمةالىرجليههلىفهربسيسرأ

ياعيذلاستقبالةلخرجتءالقينىحابربيتوحاعورملك(أيابلينبلبنصلح

الخيمةإلىإليهافمال.مخفلأءإليمليايدىمللهوقالتسيمشرا

ففتحمسىءعطثمتقدلأنىءاءقليل،اسقنىلهافقالءباالحافوحممه

أحفجاءوإذاالخيمةببابققلافقالءختهئموسقتهاللبنوطب

الخيمةوتدحابرامرأةياعيلفأخذت.لالهقولىوجلهاعنوسألك

وموالأرضرإلىلأعفذ4صدغفىالوتدوضربفبدهافىالميتدهوجعلت

.،ومافمتعجاقومهفىيغط

وتللىالغدرهذابستنكرلاالاسراشلىالجتمعأنشجبومن

أطالهءمنبطلة،ياعيل،ويحتبريمتدحهابلالخيافة

ءآ2ى2؟واو!؟2ىآ"للقضي.(؟،

ء88ى"2(و،7

ء38ى7ولرئ6ى6طموس(3،

ء؟ى2*اثعيا(8،

.\ى؟6مى("ه
http://www.al-maktabeh.com
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.علبكلاث،2هبىلام.،بحارةالآخربحبىلفردأنالعادةصجرت..

.،معكالله،و،يبارككللله،ص

والوضعالأسرةحالصنا،الايتساملالئحيةعلىللردوبعد

يلةطوغيبةبعداللقاءكانوإذا(3)للتحيةنحريماأيضاعد،كا،2!العامر

ء(8فرحا)الدموعتسبلوفدوالقبلاتالعناقخد

باخلاف.الضيف!خخظفاستقبالطريقةامابالتحيةيتصلفيماهذأ

ويستقبلم)5(القادمإلييارعالبيتسبدنرىفنحنللمميفمنععكأفة

فقدالمعيفمنالمعجفومنزلة"آنهقامخناهةأمامهشنىذلكبعد-حم

ويقبلمرلت،2(عدةنحناهاتالاهذهوتتكررأمامهالأرضيقبل

يترجلأنبجبحليهوراكباالفعيفمنأفلالمضميفكانوإنءخمقدميه)7(

تقديمأيفعاولكحيةالاحقرلمهلاماتومنءوبحييه)هم(أمامهسىشحني

ء(9)،برة،تسمىالهديةوهذهسفرهوعندمقدمهعندنرللزاهدية

ابعظافقدكانالشبابجانبمنللمسينالشيوخاستقبالفما

بمثةالقديمةيمصريذكرناوهذاوالعادلت،ء؟(الشرائعتقضىعكذا

ه،قائموالشيختجلسلا"التعاليمعضى

(؟)

(2)

310)

(،)

515)

.(1)

71)

(")

+(9)

ق)ء؟

ء"،ى6ةوت92ى،3وغنة2ءىآ9ةضاة

ء9ى52فىانوصمموئبل7ى؟8نلهروج

ء8ى؟5ورقا"9ى،الثافىلللوك

ء"ى3كاوص13و9؟ى*9هسىخوبن

ء؟ى؟9وص2ى؟*بنمحوة

58؟ى؟ءالأولصموئيل

ء؟ءى2*ومى72ى8فىالألللوو

..2كاى25الأولوسوئبل28ى82بنةمحو

.ء؟؟ى83وص؟؟-؟ءىكا3نكوبن

ء8كة29وأبرب32ممة؟9لاوبرق(
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وللمعييىكيأما،8"(سيدى=دونى)بلفظكبرالأويخاطبهذا

ء،2)(أبى!بانطفيخاطب

فخاظببإداالعامةأحدأنالاسرائمكللمجتمعفىالعادةبىتكذالع

المطيغ.كاالخادممنلاالمتكلمالغائببالمفخففسهعنالعاهيعرسيقا

ء(أك)!للقإلىوماالميتوال!ب

جتماعيةالاالعلاقات

جاهاأعينلافالروةاخيعيةفوارقتعرفلالليداوةحياةيأ

الآخربفمقكرماأكثريهونأنمنالغنىتمكنأنهاإلااليمقوةاو

نفمن!يأيرمنهمافكلفقيرمامنأصمنيعيشلاالقبيلةفشيخ

الجولدءصهوةيمتطىوالعملبنفسويقوماللباميهانفسويلبممن"لطعاما

ئومفارقاتعاليةوثقافةمعةرذىحضعارةبلدإلىنليليواالاسرونزح

البلاد.أمراءمنلأميرمأجورينأوفاتحيننزلواوسواءلجيعية

نهة.ظلتالكنعانيةالحضفرةأنوهيواحدةفالنتجةمتلصصبنأو

منهءقتحررلمأستعيرائيليةالاسراالعقليةولصتعمرتللنتمرة

مةئقليلعددنىعبارةفتالوذلكفىالاسرائيلىالمجتمعوكان

يتولوفذالكانةبياالسعكانمن.الأعظمللسولدعلىيمميطرونللأعيان

جانبوإلى،ا!جوللعنايةالعقيدةنشرعلىلحفاظواالعبادةدورشئون

ء88ى2،)؟(نكوبئ

ء*،ى6وسى؟2ى3ثلأبى4،*(للر

ء؟؟ى82ص"ى33وبى3ممة؟8تكوبئ(3،
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والنفشفالفقرللمجتمعللمامالطابعوكانالققرل+جدالأغنياء

الومميحةوالرفيع،والققيرالغنىبينفودتليدوالتقاالعلداتتسلطتكما

الملحةرغبتهبسببوذلكسليمانعمرفىتبدلوتغيرالحالهذالكن

خلقالملكأبهةاستدعتكمابالتحارةبهتمفانحذالشرقملوكمجاراةفى

ينبهقاتعنمختلفوهىفبلمنموجودةتكقلمالموظفينمنطبقة

فمزقتالحياةمضاهرمنمظيريرفىالعامةعنفتميزتنقافةالأخرى

الاسرائملىالمجتمعفىمائداكانالذىوالتقشفاليساحهجاب

لخذ،كماالقانونتحدتحتىالجديدةالطبقةهذهنفوذولزدلد،قبلمن

لم؟يدإلاالنقودووصلتالتجارةا:دهاربفضليقوىالمالسلطان

سليمانحكومةالجديدالوضعنفكوفد8،5قبلومنالثراءتعرفتكن

الأنبياءبممندفعمماواليذخوالغناءالثراءإلىوالشقاءالفقرمن

،39علىعقبرأسائبلىالإسرالشتمعقلبالذىاشضعذلكمهاجمةيلى

والللللفلاحينأعنيلكحبمنالدفياالطبقافان5االأرهذاأثرومن

باوللروالغعثنالسرقاتفكلرتالطرقبمختلف!الاثراءيحاولونأخذوا

دهالفوضىساوينازالموحلتواوالرشوةوالسلبوالنهبالطغيانكأركا

وحاولي،علرمةبكلرنةينذرللاسرائيلىالمجتعوأصبحالا+جنمابحة

وفعمنخففتاك"3)ابرلاتحرمللقوانينمنرتبهأ9تفاالممثرعونه

التىلأرضاءعلاا5،وتررتباتمنوسبعبعدينالدقيقرحررتو،"،لرهنا

يعاتميلهذمالتشرسمدورا،لصالحينللفقرلتساهاسبعسنواةمدتمعتغللا

ء*ممة2همباوأ9-8ى؟2حخهو(ه"

ء53-؟6ى2طأث-،ى6طموص(2،

ء2،ى22فروج(3)

.82*ممة)8(فروج

ء؟2ى؟8جضو(ه"
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الكبيرةالفولرقنرئفهناالععرذلكفىالمجتمعبلغهالذىالحالإلىيشير

بالرغمالمجنمعأبناءمنالمطلقةللكثرةالمحتوموالمصيرالطبقات.بلين

صقوطيقررتشريععدرحتيوالاجتماعيةالمقائديةالاصلاحاتمن

ومحاولةالقشريحفىالتطرفهذالكن.سنواف،؟(سبعبعدالدين

بالفائدةيأتلمأخرىطبقةحسبعلىالشعبمنلطبقةمغانمكسب

5جعتلم)2(الاللاصلاحللرجوة

يةالصحراوالحياةأيامالمممللفةالأعوامجرباتالشمبوعاودت

علىلإةاحشوالثرأءللزيفةانحفعارةيلهنوأخذالمعقدةغيرالبدوية

الركابيين،"جماعةفىالفكرةهذهوتبلورفوالمساولةالعدالةحساب

وشربللدنفىالإقامةأفرادهاعلىحرمتالتىالدينيةاحباعةهذه

الثم(3)ايمرأالنمىواخذها(ركببنيونادب)لمسهاوقدالخور

(8،(بهو)لكلكحمأباهاالطائفةهذهزعيمأصدرويرءبهيضدىأعلى

وأنخياموفىالمحراءفىالإقامةالركابمينعلىيحتمدستورا

أرضايزرسرنأوفوتايبنونفلاالماشيةمنفمةعلىحيانهمتعتمد

ء(ه"لضىيشربونلاو

واتهتللاسرائلىالمجتمعفهانردىالتىالأوصعهذهجميعلكن

هذالستغلحمزقيالالنبىلأنوذلكذاتهالسبىهذاأصلحهاسيهإفى

تقياللإكلرائيلىالمجتمعينظموأخذالسبىأحدثهالذىى9ليذالتغيير

ء2ءى22ومهه2ى؟"نثلبة(؟"

ء*ى38أوصبا(2،

535أربا(3"

ء؟5ى8ءالافى4الملو(،،

.35أرهيا(5"
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اطقدونونعائلاتالبطونبينالأرلضىتوزبععليقانماجديدا

الاظاعيينعلىطبقأنهايضابريحالنظاماوهذا،نهانياامتلإكهافى

ميرالأابنبعالنمثرهذالستئنىوفلى،"للدولةمدكاالبلادأصبحتجوهكذا

،2"حوزتهفىيظلأيمهعنالابنمذايرثهماأنقرراذ

للهمنكعلهاوماالأرضأنعلىهذاهح!مإفىحزقياليولضد

بلمالقوميةالحقوقبكأتمتمتعينمواسينليسواالإسرائيليينأنو

اليععملياتوقفالتمثريحلهذاالمرجوهالنتيجةوكانتفقظهسغأجرون

الةحررفىسنةنيةثاصاحيهاإليأزمةبسببق!عتالنىالأرضوردوالشراء

-إ:عدلمللقادنهذالنإلا80ترنفصفيرمخللأالنى

تنفيذبدونظلتالاشزاكيةالأفطمةخلقفكرةكوللواقع

الاسيةالساطاتجميعيدمفىجمعواالذبنالكنهةموقف.بسبب

بىدلونوالمآخربنمعاشنركواوقدللحقيقبينالاقطاسىبنكانواأنهمكما

ائلىءالإصرالمجضمعوتكييفالشعبنرجيهفىمنهمثراء.أقل

الصدوفي!ينحزبىبلينايالاشكبخصوص!النظاه!الخلافقامكذلائة

اقيكماالدينرحاليمنونكئيرانضمللأولالحزبوإلي.يالفريصيين

هللوجهاءالاغناءالصدوقيونوكان"الثانىالحزبإلىالمثقفون

جبإلىجنبامعهأيمايسيرئالدالحلافنجدالحزبىالخافأومح

نلدينيةالناحيةمففهمالهظينيةبالثقابةيهتمونكانوافالصدوقيون

ء؟6ى،\وحمدء-ء؟ى8هحزقباله(؟"

.،6-،هسىلمحزقيال2"
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المجتمغنجدفاصبحنامتعصبينكانوأالفريسيونقنامنهاوتون

إنججليصور،ومتدينينوفقراءظالمينزأادقةءا!غأمنيتكونللإصرائبائ

خممبعون.لأنمالآنالجياعأيهاطوباآ،بقولهضعالوهذالوقاأ"

أبها.لمويلولكنءستضحكونلأنمالآنالباكونأيهاطوباآ

يرحقق.ولم،تمةالفولرقوظلتء،جزايمتلنمقدلألمالأغنياء

الاشتراكيةء

وللحرفلمهنا

على،يقبلوالمالأفدمينالاسرائبليين)ننتبينالقدمجاالعهدأخبارومن

(نمرودلهث،)مئلوالشرلسةيالغلطةوصفوامارسوهوالذينالقنص

محاكاةهنللإسرائجليينمنكثيرينيمنعلمذلكأنبلا((39عيماو،و

بايهفمن+،8لهوالقنصبالصيدغراههمفىوالأشوريينالمصربين

لحم+كيأكثيرونأغرهاءكا(بنايا"ه،)الشهيرلشياددلودأبطال"

،8القوسوعنفعبارةأدواتهأماء،7،هنممديهةمائدةغلولماشعيدبلا،

-.ولاشبكايء"،الفخالصياداستخدمءكاوالمزراق"9،والرمحوالسيف

ء28و2؟ى6وفا(؟"

ء*ى؟ء)2(فكوبن

.2*ى3،25(نكوش

.-؟5-؟،وءمضلة92ى5وأضمبا35-83ىة*لينودعموئبيه(8"

.2ءى32اقان!صوئبيه(5،

،27ى؟2والأمنل2*ى25قكأبئ(6،

ء3ى"للأولنللوك(*)

ء3ى*7نكوبن،ء،

ء8؟)9(ابوب

.*ى؟9وحزقيال2ءىه؟أفما(8،ء
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القديحالعهدفىلردةالوالعباواتمننستتجهفقدالممكصدأما

ه"2الانم!اهذذكرهمااوفىير""ةبلحمهالاسرائيليينامجابإلىتشنرواتى

،3والصيادونكانياطبرسكلنبينمنأنمفادهخبراالجديدنقزأالعودوفى

ءليلايم،عادةيتمالصيدوكانء،8والشصوصن"الثممبالثاستخدمواينلك

الماشبةتربية

البداوةحياةيمةالترعلىهذهتعاونوالماشةتربىوالمياهالمرلعىجعة

توجد،الأخيرةوفىالعولملهذهتتوفرجثوفاممموطينعوريافى

ولدىكذلكلهلأ،والنقبييوذاإقليمىفىوبخاصةالصالحةللأرلضى

قيا2علىوتساعدالزراعةتعوقالرطوبةكيةحيثوينرعئلشارون

أعخاالأردن.شرقجنوبالواقعةلانبةوفى،الماشيةلنرلهمةالمراعي

المقيمينالماشيةظعانأصحابفبهدللفلاحي!جانبوإلى5(إمواب

لللوكوكان"بقطعانهمللهخاقيللرعاةمنكثيربئمجصخدمونوالذين

للاشيقى4ترأهميةعلىأدلولا"7ويباشرونهاؤالمنهةبهذهيعنونانفسمم

ء:لأتك"الدينيةولدلقوسالمبربعةعنايةمننيليينالاسراعند

نتبينهذكاللإسرائيلىايجتمعالماليةالحياةفهكأنتالرعاةحياهأما

وصفمثبفقد(وه2؟)وحنى6شعرمنناجاءوماولينالأالآباءصهحمب!هن

ء"ى2؟،؟(نلمدر

ء،ى92لقباصو؟6ى؟1هياطأو*ى،دلموس(2"

.؟ى5رقا(3"

ء،ءوإوب2ى8مامونهة(8"

"م3ى*؟"روحه"رالأهى("ه

ء25الأولسموئبل(6،

.ءآى26الفى4وللى35-*9ى2*الأوله،7(لللوك

ء2*ى3"وأرصباآ3ى*تفمه(8،
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كافتالرعاةبةأنهذامعنىلديمنلكن"لشعبهالاهمينالراعيهايهأنه

وبهدىماشينهمجمعافالراعةلهئ"قاسيةكانتبالعكسبلسهلةناعمة-حياة

،23يهالسقاهنالنبعالماءلهامممتخرجوبحملهاوالمتعبة،يمعةالمريعلجوالذالة

اطمواناتتساقالمساءأقبلهاوإأ"ك"المفترسةالحيواناتمنحوبحميا

للدفاعمجدلالحظيرةجواروإلىالحجريك،منبحيطانمورةحظاسإلى

عصن5تحتنمرعلهافالضانماشيتهالرلعىيحصىالمثيتوعندألم"اهنع

بدفعمطالبفهوشدوإذاحيوانكلهكنمسثولوالراعى-ويعدها"6"

."7"البرىالحيولنيفترسهاالتىإلااللهم.التعويفن

ء،8"طعامهنهاالجلدمنضببةيتعدىلامعهالراىبحملهماوكل

بحملالوحيدكماسلاحهونهةمستديربحزءتنغهىاثىسمام،9،.وكلذلك

وأجرالرلعىوكذدصطبهقج؟،"(11بداأيفارقهفلاالناىلما"ثمقلاعلزهمعه.

يرعلهاالنىالخرلفبعضأو،؟3،ادقفأحيافايدفعوكانجداضئديلاكان

ء،؟81يعقوبضةمنمذانفييهمتركا

"3

"8

"ه

"6

"7

"8

"9

أء

؟"

"2

3مر

"8

ممةء،.نكوبئ؟3

25ى2*وبى؟ءى2،بئفكل

ء؟9ى98وأوبماء*"ىة7الأولمصرئيل

ء،ى2،لأولاوموئبيه؟6ى23ظهف

ءآ*الضافىوسوك"كأبننمحو

ء؟3ى3كاوارميا32ى2*لاروك

ء؟2-9ى22خروج

ء58ى؟7الأولهمرئبل

.؟8ى7ميخا

ء8ءى؟7الأولةئييحهمل(

.؟6ى"ةضبة(

.؟ممة3ءأيب(

؟3ى؟؟ذكر!(

.ء."ءى3ءقمحرئ"
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مجةالزرا

اخذسوقدءأيضا"(،لللهمنتوجبالاسرائيليينءئوالزراء4

لنحتلقةالفاكهةأشجار4وزرااليساتينوغرعيلأالزراعةالاسرائيليون

"3"الأرضطرثالقدلنيستخبمسرائبلىالاوكانالكنعانبايأ،2،عن

.،ه"فنصهنأكرآلحيايزرعوكان(8بمهدهالهذللعندنم

مرتنح.تلإلىعادةبحدعلبمبالمنجلينمفكانالحصادأما

مثبتةالخشبمنظعة!ضعبارةوكان(حووم)(6"جرونلايويدوعيب

للخيرأوبالئيرلنموفىكانوأحيانا،يجرماللممرلنمدببةأجاتعلى

وسائلمنآخرنوعوهناكءوتدرسهفتهزسهالحصادعلىوتترك

صغيرةالكيةكانتلذاأما.،7)العجلةتمممىوللعربةوهوالدواس

ونحفظ،9بالمذرىقالحبوبتذرىنمبالمما"8،يدفهاكرسهافيقئ

فىعلدةتحفروكانت(مطمونبم)باسماتعرفحفؤفىذلكبعد

الشعيرهجانبإلىللماشيةطعمامافيقدم(تنبن)الهأماء".ء،للحقل

(8)

"2)

"3)

"8)

"5)

"1)

"7)

)هم(

(9د

؟5"

.ء.21ى28أضبا

ء؟؟ى6،ثبه

ء*،ى28أضبا

ء؟ءى39وأبوب2،ى88اب+ريا

آء9ى؟9ولاوبون9ى،2تتبه

ء؟"ى4؟و27ى2*أشعيا

3ء؟ىماموس

ء؟"ى2وروث؟؟ى1!اة

*ى؟وأرميأه2"ى3ءأ-مبر

ء8ى،((اوميا
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ةقلحداا

وذللرعاليةواكارةرفيعةلتقافهفاوالزبتونوالتبنللكلوميث

سعادةفىطويلاتعمربهاغنيةأرضاأوحديقةتملكالنىالأسرة+لأن

ءزرلعفالهئ،تتطلبهاالتىوالمبهوذاتالمتاعبمنبالرغمجويسر

القاليرمنوالزيتونوالتينالكرومأنبالملاتالجدبرومن

اددوءعالةباعثظلهافىللجلوسأنءكما،2)القدممنذفلسطينبهاثشتهرت

ءموالسلام"3"

عمورمنذالكنعانيونغرسهاقدالزيتونمثلمثلهاوالكروم

جمةهرتقلبونحرثالكرموحقولإلييائليينالاسراتسللفبلجداجعيدة

وعناقيدأم"بعنايةالأشجاروتقلم،8،بالفأستعزقباكذلكسنوثلاث.او

تشظهمننتنتجوفدوأشجار)7،أعمدةعلىتنمووإما،6،أرضيةإمالعنبا

أعقأسودعصيرعنبمنمسخرجاالنبيذكانهذاأنلنبيذالفلمممطينيباالدء

للغاتانتقلضالىااتىالكلمةنفمنوس،بنهوباهمفةالعرالمعروهفىمنالضب

القثارالآنشيزكايتمفهكلنالنقعذقصترأما(ءيين)يةالعبرفىو"8"ةيالأور

ويبغالخرفىنحتاعيقينحوضينفىالعنبجمعطريقعقوصلتنا

،؟"

"2)

"3)

"8)

"5)

(1)

(7)

)ه(

.ه-؟ممةأءبباه

ء؟8و؟ءى2وهرشم."نةممجاةانة

ء"ى"الأولالملوك

ء6ى5أشعيا

ء3،ىو+سخا-ء،ى2أي.ضأ

ء6ممة!ل7به8وفي8ى؟1أثحب

ء؟؟ى*ءومزمور23ى3أءميا

7هة5"هنه*معأ*9مىه
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يسيلفتحةالحفرتينإحدىقاعوفىأمتارأربعةنحولطفرةظرطول

العصيرإليهامجرىثالئةحفرةتوبويرالأخرىالحضةإلىالعصبرعنها

لستغدليطريقعنفيصرالعنبأما.ودفاءنقاءاكفرالثانيةمن

"3قواربنرفىوجمعالعصيربختمرذالثبعدثمءراج-ألالربملقدمينال،

طريقوعنتعببته،8،تعادحمغيرهيتمحتىزمنا3،ويتركقربوفىأو

ءمقبولا"م"النبيذيضيرالعطيةمذه

طزقعنالزيتمنهجونيستخيسرائيليونالافكلنالزيتونأما

ء،\نعمجها"يتمأنقبلللثلر.جمع

الزجونصريدونيممعخرجالذىفهوالممتازالزيتأما

رطباءيك،زيتا5ابضاهليهيطلقونوقد،7"،نضوضا،أعنىنهاتياعمرا

ء،9"حديقتهفىلباظتتمالزيتونءميربىعنية

جداهقديمةأنهاولوألتلودفىإلاذكرهابردفلمالزيتمعصرةاما

مصرءإلىصةومجا(8ءاللجاورةالبلاذمنإلىكثيريتالزيصدروكان

الشاطىعلىالواهمةاليلادفىالاناتثمارالكثيرةالفواعمنالتين

المتوسطءالأبمفيلحرلجنوبىا

"ا

"كا

"،

"ه

(6

"7

(*

(9

(5

ء63أ،ضميا

آء2ى83أرهبا

ء"7ممة9وفى؟9ى32وأيوب؟3و8ى9بثوع

ء2ى25وافميا؟2ى؟وعفنبا؟؟ى"*اومبا

:39ى5لرقا

ء2ءى28وتثنبة؟3ى2،وص6ىآ7أشعبا

ء25ى"الأولوالمفيلى،ءى29وص*ءى27خروج

.؟ءى92مزمور

ء8آى2،وايرب85ى1ميخا

؟ى؟2وموثح!؟7ى2"حزاليال(
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الحرف

الرلجهأها"؟"المرأةعملمنكانفلسطينفىوالصوفالتيانغزل

الخفبلصسماعةطبرغجلدإلىأونربإلىالغنمأوالماعزجلدمجولفكلن

نشبتولما5لمحالفخارصاوادالحدومنذالقفمنحدءليالعدنمناطقوعرهاإوما

مجفلملذالحابىويةالصناعاتنجيفتالاهرافيايةالفلسطينيةالحروب

الاسرائبليون.أخذوعهمالفينيقيينبالمنغالاستعانةمنبداسلين

يتعلمونلخذوابالكنعانييناتمالهمبعدوتدرمحاءالحرفمنكمئيرا

البيعتإلىيلتقلالصاغلذكانالحلىوصيغةالبناءمثلالحرفمختلف

العودتبعدوخاصة،أخرىحرفظهرتحمءأصابهيطلبهماويمنع

السبهةبعدالحرفوكانتء"2)يايلهنالإسرائيليونلججاء،السبىمن

ممنالتيودكثيرينعلاءببينهننجدألناحتىالاسراشليينعندمحزهة

أيضاونجدالملابممروحيا*الاحذيةكصناتعديدةحرفابحنرفون

المهنبعضمناكلكنجراومباوالبفائينالسجاجيدوصانعىالخبازبن

هوضغكانتالحرفةوهذهالدياغةضلالقاذوراتفىالعملقتطبالتى

الدينءرجالبينرفيعةمكانةءاحبهايجلغفلاالقوماحتقاق.

لفظوهو()حرشالعبريةفىعلبهميطلقكماأوالمعادنعمالأما

منذللققماشنهروافقد(صنعةصاحب5حفارنقاس)الولقعفىيفيد

العربىءالمثرقفىللعادنأنواعبعمقلتونرو!اصة،علمةالمثرقفى

وحدبدب"،نخاسمناجموجدتلبنانوفى،69النحاسنجددمشقففى

ء؟9ى2الأولءموئبل(؟،

ء8الأولهالأبىأخبار(2"

ء8*8الاقسوئبلب(3،

-؟ى6بماوذكل1ى*"ةثب(8،
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رسائل4هايأطلقثبهلبنانولشهرةكثيرا"ث"سليمانمنهالممتقادوظب

المةسىالجزءإلىتنصرفتممميةوس،نحالأ-نحافى،م-االعمارنةتل

شائعافلسطينفىأستخدامهجعلاليلادهذهفىالمعدنهذأونرفرءمنه

والمدىلطرلبنجدحيمثهناكعل!عثرالتىالآثاوذلكلةامفكما

إليهاءوماوالحلىوالمصامير

تشيرحيثالحديدعنأيعمايقالوالبرنزالنحأسعنمايقالةوما

المعاوقةالكظنيةللحربيةالمركباتبلى(2،(القدبمالعهد)أسفاربعمق

العصزأبامفلسيتفىانهشاراأكثركانفقدالبرنزأماءبالحديد

ء،كا،الأسلحةمنهضغحيثكانتالمذبخ

الآلاتصناعةفىالحديدكفيراعريردأنحقاالعجيبومن

،،أبوبوذكرتفةءبولبالأصناعةفىاستخدمكا(8دأودعصرأيام

ءللقاضي!يج،والمساميرو.7الفئومب!يولهلا،والسلاسل8بةقدالحدالدروع

كلالاسرائيليونوكانء،9،لبنانمنيستوردفبكانلطامالحدبدأما

ثلأ.مرءصانبافرعلم

حرفةسرايلىالاللمجتمخفىلنتمثمرتالتىالأخرىالحرفومن

؟"

"2

"3

(8

"ه

"-\

"7

"8

(9

"ء

ء؟ءى9وبى82ممة3نلأولهالملوو

ء؟8ممة؟1بشوعو3ى8وص؟9ى؟فنفة

كاء5كة22الثانىوعوئبل."ى؟3الأول-وشل

ء2ى58وأفعبا3ى؟وطموس3،+قة؟2خافىصموئيل

.-ء*ةئممة25ل-اح

ء؟،9مزموو

ء"ى؟9تثنبة55ى6نلنابىالملوك

ء28ى89وأوب؟ممج؟7أوميا

ء؟2ى85أربها

ء5؟ىءالأولكلوك89ى؟؟وأربهأ؟ءى"تثنبة(

،.في(بلإسرالمجنمما1-م"
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لفطاشماجعلىالعبريةوتطلقالذهبمنالحلىصياغةأعنىالصياغة

عادةالاخوكانالعربيةفى(صراف)لفظتقابلوهي،ءموتف"

وذلكلصياغتهطولعبةأكثرالمعدنليجعلوالفضةالذهبيذيب

ءثئ"إليهالبورقءإنحهافة

52والحرلوالأساورالخواجمالذهبمنيمنعونالقوموكان

التهبنحيوطسرائيلىالاواستخدمباللحاه!،2(أيضاخبيرال!اغكان

وحوبك،8(أوفيرمنهغرسلبمانفىاستوردهاوشالأفمشة،ك(فى

ءالسباثيين)5(وبواسطة

وذلكالأجانبنيرقيةبعيداتطوراقظورتفقدالفمارصناهةأما

واحدةمرةإلابرهايردولمعهدبهالهمجنلمالاسرافليينلأن

يمربونه،!،الأنبياءصناعةطفخارمئلالستخنموإن،6،القديمالعهدفئ

باوكمميدويلونونهاالأباربتذالطينمنضنعونالاسرائجلمونوكان

لع!علىالآثاررجاليعنرالأباريقئروإلهم،سيمسديمكمسف)الرصاعة

للآلهةءتماثيلبعفنوالحيواناتتمثلوشخوصب!+مابيح.وأطباق

:ئلنىنرق

الذبنم(ابنحوصبي)باسمالعبزيةفىفونيوحماأو

ء25ى9،؟(اععبا

ءفمم*ى"؟ايعشا(*،

ء6ى*8جفروفك(

.؟2-؟؟كة*تككو(،،

:"2ممج2*فزالبلا(5)

ء**ممة؟7ىب!لاهل*ومس(6،

ء"1ممة92واحعا1ى8*أوهيا،*،

*3ى26،*(أمنال
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يبنو:آا)""ئموينغمونهاالأحجارفيقطعونالمساكنيبناءيقومونعنؤا

اكممةالغل)18،جتموالز3،والخيط(2،الماءحمرلنالبناءفىيعممتخدمونحوهم

طومج.منتشيدفكانتأءفقربيوتأما(ئلىالحاارتفاععلىبحبلطتدلى

منحوته5غدمرأفجاوو(مب

ئدوالكرلسىالموايصنخ(كانعسب!حر!ثهب،)يةفىالعبريسمىو:نلفبمار

قجارونوهناكوغيرهاالزراعيةأوالمرليةدواتالأمنسوغيرها

المنشار"6(يستخده!النجار،5(وكانالدققةلالعناكات!!صدونكاخرون

وكذلكوالمطرفة،9(والازميلوالفارةوالفاس،*((7اليلطةر"وكذلك

5(؟ءحب!جار)

ا؟فمثةصنماعةعلىقاعرةالمهنةهذه(كانتجار)ية؟العبر:ئلفئج

(-؟،رصممقالخارجمنتصتوردفكاتالرفديةالأفمثمةأما.%لشعبية

إلىتتوايسناعةصزهجدذلكبعدحموسوريا)كا؟((؟2،لباب.و

بياالنساءعلمنوالصوفالكتمانغزلفنجدأخرىصناعات

الزمنتوألىومع.فئممطينالى،المشنامخدثنا،كماالمصرىالخولعلفتقل!

خبوطايستخدمونوقدالملونةالأقمشةيفجونالاسرافليونجخز

.؟كاى؟2الئافىوو!ال(؟)

ء78ى2*وأغعيا؟3ى2؟الئافىالصرو(21

.؟7ممة*ءأفعيا(3"

ء7ى3مبموص(8)،

ء؟6كة92وةخنبة3ى؟ءمياوار*ءممج،هأشميا(5)ة

.؟"ى؟ءأفعيا(1ف

.8*ى9و"نناة؟*كج،8(7.0

ء"ي؟9فثنية-قو8(

لأ.ى6الأولة4وابر؟3-؟82،4،أث(9)

ء؟،-آ3كة،8أفميا(؟أه*

ء7ى27حز!ذلة(؟"ه

.؟*ي+نوع(؟"

ى؟وعفنباآ6ى2قذحؤقيلل"؟خمود
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نحتالاسراكليةجةالشروحرممت)آ(الفاخرةقمشةالأفىذهبية

6ميابهفنجدلماسيححياةوأبانالسبىعصر2(وبعدبالصوهذالكتان

الآنيرنثبهقوقلىمنالاسرائيليونسفهاوالتىلبخظمنالمجردة

النوبك.أنإذللقصاريةأدبالقمبصمصرفلاحهاعضديعرقدماكثيرا

تنطالمهنةهذهقخذتنم(3،صاحبهمنهايرتديهبفتحةالرقبةعندينتهى

اقدحلأ.يخالناربويفوس)للخافىنحطاطوالابالمباذلأصحابمهارهىحتى

5(ليماجالفصلالثالثالكتابللبهود

يقوموتوكانوا،8)(كو"صيم)يةبالعبريعرفوناوكما:ئلنالرن

منعولماكاتالمالرشحقابلةغيرلجعلهاالصوفيةالمنسوجاتبفسل

غسلهلأإلىالضالوناضطرالمكانإلىبغيضةرولعغكربم،4منتستبعهوما

إنيفىيميفوقوبللاءمملوهةحفرفىالاقمشةيضعونانوافكا(ه"فارمجالمدن

بالنبج،\،العالقةالدهيةالمادةإذابةعلىلتساعدالئباتيةالبهماوياتبعفن

فتهماءفىغلهويعادبالعمحىوبدقفظثيهايستخرجالذمملوبعد

المنهةءهذهلخقارسببفهمالعنمنهلمنفيللة

برلهايردلمحرفةوهىالدباغينحربللمحتقرةالمهنمنكذللت

مجتاجةالىاإولزماجميعلصناعةادلوديدبغونوكانواالقديمالعهدفى

.للدن"78خارجشامعلدةالمدابغوكانتالإنممطنإلها

ء2ى39وص"ى28خروج(؟،

*؟9ى؟1فىبرولأو.ف؟ى22تثنبة(12

.2*ى؟9يرحيالات!(3"

.87ىالثاقة8؟8،4(الملو

ة2ى31وصكاممة7أضبا("ه

.52ى9وأبرب22ى*أرميا(1"

ء6ى؟ءلرسللا"ءأ(7،
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.بنلاجنعاشغفبالرنممنالقديمالهدفىذكرميردلمة*ممبلغوفى

لفلونةءيالأقمشةمواكواقليلين

قديماأورشليملثحتهرتوقدإوآ"افم)العبركهوفي؟8نرطهصوى

."6ينوالخبلز!طوة

يقومونوكانوا(،م(رقع)العطارعلىيطلقالعبريةوفى:"لهقاررفى

للعطورهمختلفةمحبركيب

ء،8)(جلاب)العبريةفىنهو"يرلةاما

التجارة

تلكصاءالتجاريةالطرقنرقفىتقعسبقمماتييناكافلحطين

الصغرىوآسباوبايلمصربينالمتدةأوالسعيدةالعرببلادمةغادمة

منوالذهب،مصرإلىآسيامنالفضةظلياتنقلالقوافلهذهصكاقه

جنوبمنوالبهاروالبعسور،لبنانمنوالخشب،وبونتالنوبةبهلاد

القالاليةالمبانةوضو-حفىلناتبينحمولريىءوشريعةالعربد!.

التجارممةءالقانونوبحقنسميهمانثاحتقوفتذاكالهحارلجعقها

كنعانمنهاولستفادتيقد،طرقهافىتتنقلالنجارةهدهرطلت

للكنعانيةالثقافةهضىإلىأولافان!رفواالاسرائييون!ج:مم!

المساهمةدونحاجاتهابمنعتقغمعاسرائيلبةأسرةكليركانت

8ءممة3"8"مونح

ء2؟ى"*(ئومبا*3

ء35ى35جخمئوخروى.لولأولسموئبل(*"

ء؟ه،ممةطيسبر(جف8يال
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بنائججالاسرائليينحبازةفىتكنولمءخارجياأوداخيااقجارةفى

هذبح.وحتىوالطلاسموالحلىالميتالبحرمنلللحتنهبجإلاللاتجار

"!نبا!ونهااستغليكماتجاريائيليونسراالايستغلهالمدللموار

وللحضريه.الئقافيةالممكانةوتطلبتللزمنمعتفيرالوضحهذالكن

تمفكانتنصورالاسغهلاكيةالموادهنلالزيداسرائيلبلغتهاالى

ولحدادينوالنحاتينالغجارينمئلوالحرفالمهنبأصحابالاسرائيليين

المفوجاتشراءعليالاسرائيليونوأقلسلالمنأف،مانىلإنجاز

وألىسلوللجوبالزيتالاسرائيلبينمنللفيفيقبونولضترىالفينبقية

اهنمامذلزمقبتجارةأيضاالاسرانيليونوامتم،2"!هنعوولليلممم

"عظمما)ع(

م(حيرام)معءضحالفا":حربلى(عربة)اقيممسلكفقدسليمانأما

سليمانةبسفقوتوجهتلإقجارىأسطولهبرحالامدهالذىصورمظع

سفناكبيرةببنىأنبعدمعهاللاتجلرابخوبيةالعربد!بأفصىإلى

سفنصرعادتأويهرومن"أيلةمنلقرببخالولقعة(جابرءصيون)فى

ءوالقردقإ8(والسنوالفم!ةبالذهب

يماقىالقطلأفوافاطيطرقفدكرنابرالمليمانسبامبرعأمازيارة

تتجبثمومن،ففلسطينسيناءإلىالعرببلادجنوبمنممندةللتىكافت

5لفصيتج)5(اللالبلادباسماليوميعرفهاإلى

مشية-حتماسليمانكلهذاكانفقدمصرمخبلاتجاريتعلقوفيما

ص؟"ممة"الاول4والملو8*-؟8ى"اكافىصرءبى(؟،

ء25ى"ويرك؟6ى27حزهبال(2)

ء؟8ئ33همتفنبة9ى؟هبموس(3"

هـ22ى؟"وص2*-*1ى9للأولنللوك(81

:؟3-؟ى؟ءالأولللود(5)
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النجارممةالتيادلزيادةالنجاريةالانفاقياتحددتءكمائصرخهتبحكم

ءالبيفعاء"2،للقطنيةالأقهشةسليمانلسنوردممروفىءبن"البلدينبهن

التجارةهذهفجميعءسورباهنالخيولالأراميينطريقعنواشورد

لأنوذلكفرادالأسهايقوه!خاصة!ارةتكنخجلو.هكدمكانت

شدبراللخارجمعالاتجارلنفسهااضكرتسليمانحومة

تدفعف!اق!الأجنبيةأوالخاصةالتباريةللقوافلأماءواستيرادا

طويلأتعمرلحالفارجيةالتجارةهذهلكنء،3وسليمانلخزائقإتاوة

جباليوسقطتالمثيلاهةالمهارعإلىواننملتبهوذاافليميدمقوخبحخ

أنتقلتكمادوهجبينالأيدفى(عربه)و(جابرهصيون)ولتليمسير

نمكنضىللأدوميلنيدفىوظلت،"،ررالأالبحرتجلرةإلبهم

ميناءبناءوأسطدياعزاوخلفهوجاء،5،ثانيةلسنردادهامنأماسيا()

الجوتجارةأنقفيدأخبارتصننالمألهبلاالأبىالبحرعلىايلات

يدمهنخرجمتأدوملأنوذلكالاسرائيلبينادثانةلحدفللأحمر

نفودمنظقةفىلسرائيلوقعتبحتىعريلزمنيمغنولمسورياإلى

ينشئونالاسرائيليينسقددمشقوفىءأراميةدولةقامتحيثدمق

ء،6"ايسمارفىلم!ارياحيا"ممعوريونأفاموشحارتيقمابهمخاصاحيا

فازدأدالاقاليمتسسادةوأصبحواالأريميينالأةموريرنوووث

الاجتيعكيةللحجاةفىالهطوربحكمينقوالترفالرولت2لأالاسرانيليينلخمناء

ء"؟ى8كاوص**و25ممةكا7بنفكل(؟،

725فلا*ءزفبال(2،

؟"ى:85في(للمحدالأولة

-ممةء*8*2الأولللرك(،،

ءيى؟8نةبللموك،م(

ء3،ممة*ءالنافةلللوك(6،
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فأخذواالأفئياءحفيظةاثارمماالافتصادىالنموخاركةأخذتالنى

بسيبخلقانحلالمنأصابهمالكثرةالاسرائيلىممعالمجحهاجمون

"ثلأ.التجارةازدهارعنالناجمالثراء

العامةحياتهفىتعاورمناصايهممابالرغمالاسرائيلىالمجتمعأن

التجارةوهارسبالزهمأعةفاحتفظالفينيقييندونخارياظلوللخاصة

كاقتلذلكالصناهاتنىلفقرهفقطالخامةحاجاتهسدحدودنى

ءبث"فقظلشوقلسرائيلوكاتالفينيتبقيدفىالعامةالتجارة

،39العاجرعنكنايةالملكاالععربعدحتىكانلفظكنعافىأنكما

شريعةفىالحالبخلافوتنظيمابالتجالرةالخايةمنالتثنيةخلتلذلى

بىءابىر

طنتزعهالسبىجاءحتئضعالوهذافىالاسرائيلىالمجتحوظل

حيثبابلمملكاالىسرائيليلينالاانتقالبفضلالهحارةإلىللزرلعةمن

للماليةاليموتسوماغهافهناكقلاستكلتقدالتجاريةالحياةكاقة

هذهحياةوكانتوالشداتالماليةلأوراقواوليوالاتوالمقاصة

أماميبقولمهذااهصرأفىالمممارفحياةعناققاناتقللالدارف

جاءيناالتىثائقالوفمنوالاخارالسوقدصلإلاالمشبيينالاسرافلبين

حوللىتاعمف!الذىوأولاده(موراشو)المبهبرييحارىبالييتوالخاصة

اسرائيليين.كانواملانهمنكيمراعددأأننعلم.مءق46خعابم

ولماظهرف5التجارمنكباركاننفسهببتطوأننقرأفقصطوسفروفى

:"ى8ومأموظ8ى82وموشم7اضيا(؟،

-52ى37بئواكل3،ى*ءللأولهللملوك(2،

:ممم!ه22وأشعب!؟؟ممة؟وسقثبا*ى؟2موفر(3)

http://www.al-maktabeh.com



-89-

بهدالتجارةظلتإلبافلسطينوالتالأدفىالشرقمسرحعلىةاوس

يدفىمحتكرةوبقبتأيودعنبعيدةطويلةمدةالسبىمن.العودة

أدتالتىالأسبابأممنهذاوكان،"قوللعربدوميينوالأالفجنيقيين

العصراليونانىحتهاكذلكحالهمظلوفدبالبهودالمحيطالفقرهذاإلى

سكندريةوالاأتطاكةنىفنطمالعالمىالممموقيدخلونالهودبدأاذ

فانتقليتجولأخذأنإلااليهودىيلبثولم.ولسعةتجارةيباشرون

التجارقيالقولفليتبعاخذومكذالياوإيطاولليونانالمغوىآبا.إد

كمابا)تجارة)2،يعنىالمكايىشمعوننجدذاتهافلسطينوفةاتجهتنىأ

.،3ويةفضرفىاميناءكبيركبرعرودوسالأشهيد

وللجالي-والبغالالخيرفكانتالاسرائبلىهمعالمحنئالنقلئلوساأما

فقطءللحرببخانتالخيلةما

ء22-86ممة83وص3"ممة؟ءمخميان،،(؟"

ءهى،8الأولهلاعببون(2،

.*؟الضليلأولالبابابهوجبةالحروب:بوشنوس(3،
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والمعارفالعلوم

المحون

وناسورىلاهوتفالدينولحدشىءالقديمالثرقفىوللىينالعلم

الممطهـجانبإلىيعنىالدينءوالأرضالماءيالعالمينجهتمأعى

حركةفكاءعلهايجرىأويعتورهاوماالأرضفيهامجرىوما

والكواكبرضيةلةالأحداتفىدلالتهالهاالمهلهويةألاجرلعافى

الكونفىأيالناشجلىالىالإلهةمظاهرهنمظهرأنهاإلاإلهةليست

أنوأعبيعلأنوذلكللسيوقيالأحداتهىلهامظهرخيرأنللا

لللهب4.مخااركةرأمة،الأهثاليفىجاءلذلكاللهمصدرهاالمعارف

ء،؟9سلبمانحكةحقىأللهفمنمعرفةمنالإتسانأوفةماوو

لذللك.جداكثيراالإنسانيةجرفىخلىاللهأنسرائيليونالاويعتقد

وظهرت"بهماوالتونللعلوهاومخترعىيماه"2،ادمنجدابهيرعددظهر

أوجدهاالأشياءهذهفجميع(6"الحرفووللهن(إهوللمدنالزرلعة)4(

بهايإلعه!أوحىوالذينالإنسانية!رفيظهرواالذينالمممبعةللحخماء

ءللاتسان)7(صنديامنأولهواللهفإنللملابسوحتى

ء؟،-9ى"وص؟3ى3ئلأولالملوؤ(؟"

.؟؟ممة"الأولالملوك(2)

.23-؟7ى*نكبرئ(3،

.21-23ي2*أصعا("

.؟7ى،نكؤبئ(5،

ء22-3؟ى،فكوينفلا(

ء28ممة3تكلبن(7،
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الأولهالاسرائبلىكونهاالتىوالعورةتهامايذ-لم+تشبهوالارض

وللأرخمهءالمطإلىالكونينقمممحيثالبابدائصورةبميهاسلنفسه

-ةب"،رعحيثالميوىالمثيلىالقطبمنطقةإلىالمياهوخقممموالمياه

والخمممثة.ولرهرةوعطاردالقمرمنفىفلكسماء(ثجانوالوالد)الاله

وزحلءوالمشترىيخوالمر

91ابو)للأشظمالميرىلديطبوجدجتالجنوبهالهميءمنطقةثم

والمعرفة.الحكةالهوهو(أيا)البحارللهمملكاوهو

الجو:وجدناالأوضىالعالمإلىوترلناىحاو"أالعالمتركمناوإذا

رضيةءالابالثرةيحيصذالذىرضىالاالمحيظثمأيقبسةرضوالأ

نفسوجدتايلينةسراالاللىوافتفلناالبابليةالصورةهذهنركنافإذا

الاصحاجفىنقرأكوينالتأنىالتوراةمنولالاللمفرففىالصورة

نجدوكياالامرضنجدالماءفمقابلرضوالاالمميءبينالتفرقةالاهول

السيء=للجلداللهوخاقإ؟،!يضرالاكلللحالالماءكذلكفىماء

سرائيلىالاللقاصرأنإلاانحتلفةبركالا)2(لعنىالسيريةوالاجرلم

عرشن.أنحزقياليعتقدوءغتهاوماالعلياالمميءبلينلاخرقنمامايعرفلا

.الهماء"ك(فوقللله

لنتوراةحديثوعندء(4)اللهمقرهنالعليااليءأنكما

المماءيم"نرافذمنبتدفقالذىلاخلوىالماءذكريردالطوفانعن

6-ء؟ءى؟ئب)؟(نكل

بئ؟ى*-*و،؟-8؟ء9"،(ة-ك

ء؟ى؟ءطص36و22ى؟،كا(حزفبل

.؟8ى؟ءالمق!ةقارن؟*كل*الأولهالملوك(8،

ء2ى5وص؟آى7بننه(5،
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وعهاماء8الغمر"ى8،ضقبم"بلفظالمماءماءعنالتورلةتعبرس

!ظالاسراوتأئرلجةياتأى(نهوم)4بكلهللهعيطاتفىالمتجحرضالاا

جنوبغربشمالزجالاالجهاتإلىرضللاتقميمهفىأيضابالبابلى

جريانحسبأعنىالبابلىالغمبمماعنماخوذالتقيمفهذاشرق

أوالانقلا+منالاضدالينفىسواءالساوىالاستواءتوعبورهاالشممر

ح!أبابلفىمردوكالإلهسيادةومنذءجنوبشمالغربشرقأعنى

توحيدفىطمعواالاهشووييناليابليينأنوكماءالشمسطلوعهوالشرق

حاولالكونعلىالآلهةكبيربسيطرةلسوةاحدرملكسلطةتحتالعالم

لدواركبرللههالاسحندرفجاءألرأىهذافىتقليدمكلثبرون

الفكرةهذهنجليونالاسراأخذوكذدسيادتهنحتالعالمشملحجع

،صععهمنومحكهللعالمليوطدآودتمنللسيحينتظرونسوهم

قسموابلانعابلينمنالاخباسبهذاالاسرائيليونيهتفولم.أورشلم

ضرءثنىالاالبروجحسبسبطاعمثرلثنىإلى:أنفصهما

يمقواا

وهكذانه)وتقسيمهالزمنلتحديد"لاكللاعلىالاسرالليونيضمد

الأهلةعنيستلونك،أبجريماقرآنفىجاءكماأبناالعربعد.الاهمر

5(5.31ء5والحلاناسمواال!كخذ.

والنهارالليللناتبينللشصنلالمخرىفالدورةطبيعيأمروهذا

تتماللبرممةفالدورة،بليونوالبايونالمصروهكذاكان،العاموالكبرى

ء35ى18ووومز؟*ى37إوب(؟"

ء؟،ى8قكويئ(2،

.؟*9ى،3(نلبفرة
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كانتيونءالسنةأياموسلليوموربعيوماوستينوخمميهاثلثمائةفى

عمثم!اثنىإلىالعامشدقممميرجاعشرأثنىنىنمردورتهافىالشمس

اثلأإلىأيضاقمثمومنيوماثلائونشهريروعدةشهرا()قسا

ونقسيم.ساعةوضرونبعطأرفاليومساعتينيقابلقسمكلفساعشر

ء(؟وشتاء)صجفإلىالعاهاتقسيماسفتبعوئيلنهارإلىاليوم

حمجرامالاوتللعفلاكللاهذهوغيرماسراتيليينمنالناسيةوقال

.أيامسبعةسبوعالالدياأمجوهكذايرمالهكا"-وجعلواالمميوبة

بحملللعمورةسكانمعظموعندالعالملغاتمنكنيرنىبوموكل

أطلقوهزالتىسماءالاحسبالسععةالكواكبهذهمنكوكباسم

وإليه4+ءبنيةفىوالاالانمجليزى+ءهكد=للقمرنجدفنحنعليها

ب5+؟+8لمانيةالاو*5+د+،الانجليزيةفىفيقالثنينالابوءينسب

يطنقونوعطارد5الئلاثاءأعنىنلمكمبالفرنشةنىيقاجله5"خفموالمريخ

الممسنرىوكوكبربعاءال!أىنةءكنهجءب"فرنسيةفى"بجكعكةعليه

7++ةكءنةتمنيةالفرسىالتعه*5والؤهرة8جبنةبذالفرونى8فنقن"ع*يسمى

الثمممنثم،ء5و+ئبالانجليزيةفىالسبت5ء"عك+مووزحل.اببعة

فى5++د+،أكةلمانيةالافىءكععمكهالأنجليؤيةفى5-تسميحيث

للمعحدءأىالاهبافيةفىهاله+455وللانجليزية

أعنيالشمسيالفللعحسبالمامأوليعينوحديثاقديمافالتقوبم

بالأعتدالةيدأالبابلىالدامأجدونحنالانقلابينأوالاعتدالينحسباما

بحايماببةالعروالجزيرة(قيهو)صيفامصروفى(مارس)أعنيقالر

ء22كل8تكوبى(8،
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أعنىبالشتاءالرومأنىأتقويم(وينفرد)سبتمبرأهنيخريقامخلسطين

ء(يناير-دبمنمبرأ

كانالذئةأتقويمأنرذواكنعان!لسرأئييونالاانتقلولما

عيدهوالخريفوعديوما365وللعامخريمماتقويماأمنىهناكساتدا

،61()سبتمبريفهالخرأولفىأعنىالسنةرأسفىيأتىوهوالعنب"!لا

السرولعلللرجهنهىأتقويمإلىهذابهجوونالاسرائيليينهنجدحممنس

دوكتبعمةواستبدالالساسةالأحداتبلىيرجعالتحولهذا.فى

أيضامعهاذبدولتهمواشهتالسبىفىاليهودوقعونء.بأخرى

ئيلبونالاسراحضعولمارنمعىيمتقووهوالبابلىالتقويماوأخذ؟مقويمهم

31،عامربيعفىالعاميبدأحيثنقوبمهمأخذواللسلجوفيةللسيادة

الجوفىالعامنلاوذلكالكلدلتيينعنهنالممملاجقةبسهاةتقويم.وهو

!ذيمهوديةدولةقامتشمعونالمكابىعهدفىثم.يدياخرعادةكان

5خاصايث(خويمالهاقأنحذب

بموتانتهىإذجداشيرةمدةمستعملاالتقويمهذاظلوفد

العاموفرضتثانيةفونهاإلىجهوهدبانةوعلدت.هاءق،26لحم.ضهمتون

السنةرأسفنجدعيد9ع،الموسوىالئقويميأنهادعاءأخرىمرة"للخريفى

للجديدةالسنةأنالمشضاوتذكرء،8،بعالساالشهرأولفىيقعلاسرائيلى3

بينما(لبريلانيسانأولفىققعالملوكسنةعليهاتطلقكماأوالشعبيةة

ءةاكتوبر)تشرىأولفىالشةتدأافالسنوتعدادحسب

:22ى3،ونه!؟6ى23جخمو(؟"

ء28ى؟3للأولهالمكايعون(2،

ء2ى؟2خروج(3"

ء؟ى29ومفد28ى23،"،لآوين
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وعدةفمريةسورمأفدممنذفهيىالاسرائيليينعندأماالثهور

سرلماعلدةالشهريبداالخريفيةالشةوفىء3ء-29الشهر(يام

الهلالبظهررالشهرييدأ)ذالربيعيةالسنةفىالحالبخئافبدرا:الهلال

حديث()أى()حودقلألفظالرنمعيةالسنةفى15للشهركلمويطلت!

لفظانشهرعلىفيطلقالخريفيةالممنةفىأماءظهورهوقتإللال.أعنى

لقلنايتبنينالقديمالعهدنصوصيهاومن،؟)رهشأوفمرلى(يرح":

ء(2(رحودصها)لفظهن(شهر)معنىكلدلاقتهفىأفدم(يرح)لفظ

يستقبلسرائلىوالاءوالفشمةللكنعانةفىمخدهالمعنىهذاوفى

يئالعبراللغةفىيرتةالمادة5ضأنإذ،هلالي،بايهتافللهلالظهور

يفيدالتسبيح،هللويا،ولفظ،مدححمدعظماحتفل.أشرقأضاء"

.)م،الخريفعيدثمبالميدالاحتفالييفيد،هلوليم،لفظأنكمالله

:وسمنها!بأراصاءإلأشلنافلمالقديمةئينيةالاسراالشهورأسط+اما

وهو،أثانيم5وشهرالثانىللشهر،ذو".ثمالأولالشهروهو(ابيب)

ءللامدن"8"الشهروهو،بول،-وبعالساالشهر

الأولاىعداالشهوربعدونالإسرائيليونكانالسبىوفي

ممباجىءإذلهمأالأولالملوكسفرمثلفىمشمامدهوكماءالخ.ءعوالئافى

اقمهللأشمفحمماالاسمالواقعفىهووالعددعدهجانبإلىالجدبدفلشهر

ظهرنحمياوعنراوفىابضازكريافىلكنالمنمفر)1،عاد"للتأخرون

ء"7"مبالقدالعهدفىالأشوربةالبايليهالجديدةسماءالأ

ء2ءى1ءواكضعيأ"ى7،مزموو9ىكا7ةمحبربن(؟،

...2ى8وصء-73ى1الآولهكالمق،2)

ء27ى9)3(ناننأة

."ى8وص38وى؟ى6الأولوالملوك،ىةكاجفرو(8،

ء38ى6ئلاصواح("ه

يا؟وزكل؟ى2وص؟ى؟وحجاى؟ى؟قبمالةوحز2ى*لملأولالملوو(6،

ءآ*كةوهن*وى؟ى

ء85ى6ومزوا8ممة2وعن؟ى"ومخبا8ممج3وبى7ىآذصرالربا(*"
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-:يلىفكا5"شهورهشأسماهأما

.سيوان-3ء(ماير)أبار-2ء!ابريلتقريبا)نيسان-ا

أيلولة-6ء(أغسطس)آبه55(برليه،تاموز8(4-بو)

مرحشوكأو-حشولن(ء8أكتوبر)تثرى-.لذ()سبتمبر

(ينار)طبيت-(ء(ديسمبر)(ف)كممملو59(نوفمبر)

ء(مارس)ارأ(آ(فبراير)شبابزآآ

سةالأسبو

ايامنحديدقلعتمدوافدوأيامسبعةعندالاسرائيليينالأسبوع

للقمرموافعحسبعبيةغيرقمممةالقمرىالشهرتقسيمعلىالأسبوع

حملةثمومنللسبعةالكواكبنكرةالسبعةيامالأفىراعواأنهماأو

.الأسبوعأيامأسماهأما"القمرىللشهربالفسبةالقمرأوجهعلىالعددهذا

نجدذلئةبعدثم5أعدادعنعبارة،،السبتبوملصتثنيناإذافهى

ءشمسيا.أسبوعاأيضاوأمغللقمرىبالهمهرعلاقعهمنقيحللالأسبوع

عليهءالاطبةفممتطيعلامافهذاالتحولهذاتمقةأما

هالح"الاسرائييينعندبهلذصاحاالبالجيينعنديبدافمالحمماأمااليوم

افنقلأنمنذلكنالقمرىالشهرأولمنالهلالظهورخيبدأأعنى

لاسمأولأعنىالخاصب!نظامهمالبابلعينمنأخذواالسبيإلىالاسرائيليون

السبههبعدلكنالنهاربطلوعاليوماينتهي""الخلقسةوفى.صباحايبدأ

ءصحإلةلليومتقمميمأماءثانيةلفديمتقويمهمإلىالاسرائيليونعاد

بانطقوسوعلاخهللاسرلفعلىاليومىبالنظماهافيتملومسلءوظهر

..8وى"ىآهثوبن(؟)
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،اليوموسمسمءالمساءا(،وقربان.الصباحقربانيقدهانجدهلذالدمالية

بالملاحطةالجديرومنساعةعمثرةلثننيإلىغروبهاسالشمسشروقمن

شاعه،"العبريةوفى،شتى"أعمارنةتلرسائلفىورداللفظهذاأن

طولحسبساعةحممرةوأربعهشرةاثالىبينيتراوحااليوماوطولي

وشتاصيفاوشرهالنهار

لأمجديةا

العصورأيرممنذالبمثريةبذلغهاالتىالجهودفىيغكلمنمناقليل

وعشرينونمانيةوعثريناننينبدينصوفهاعددراوحأبحدقيلشتنبط

تحنحفظهأجيالوتورثهلبمنانهانرلثوتخلدافكلرهافبهالتدونحربا

اععورءسار

علىعينهمععندمابذلالذىالجهدفىيئكرمنلجامناوفليل

لصحوالتىبعضهاجوأرإليالمرصومةللإشارلتهذهتاربخىكتاب
الكياتومنصرظاتظنهاقيماغالبابرلفوش!،حروفتسميتهالم،عية

العمرانهاطةارلشورومموسرالكعارفوسيةهىالتىاجبلتخلتلأ

شكلا؟اخترعهاومنالأمجديةهلىهشأتلبنانفسنانسالوالآن

المحعثرةةضخدمهماالتىبحديةالأععوومنعورةأيرمأنفى

الساميةالنقوشفىنجدهاالنىتسفىالأرضسكانمنالخانة

وظهالفينيلحبالشعبالمعروفالعريقالعربىالشعبالقديمة

لوكان)أمثاليفمنهماخنرعهاللذىالشعبفىالقدهامنذالعلماءاخغك

ء3؟ى9لوداني-9ى9جوالىو13و92ى؟8الأولالملوك(؟،

ألإسرائيلىةليع7-م،
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وهعمنالأبجدقيهذهأنبرىمن(ءأفعن+م)رمويدبابو(+منخالفع

5+ممنعه*(سيتوس3)و(الييكمفعأء)بلونركيقولبياللقينيقيين

الفرساتهدماءوأعلروهافديماالفينيقونلصتعارها،يةمعرأناوغيرهما

القرنفىكبيراتعمنيداالأخيرةالفكرةهذهلقيةوفد،واليوةن

رموزالهايبوغلبتة822(علمشمبوليونحل)عندماعمثرالميلادىالتاسع

هاليق)و(4+ء*عروجه)و(طيهكيكققةبروجشأأمثالفظهر

لكىصل8اللهيراطيقيةأوايروغيليفيةفىيرونكاؤالذين(8*علع+

ضربهيأخذلم،الرأىهلىالكنءوجودهاالفبيقيةمنهاستمدت

الذى(كأ+ةبزيتهبررت)مثلأنفسهمللصرياتعلاءمنكبير

.للفيفيقيونوضعهابلاليروغليفيةعنوخذلمالفينضهأنيعتقدكان

علىغيدالايدليكالقديمةبالمصريةلستعافواقدكافوابانأنفسهم

سردوترانحقلفةالمعاقىعنالتعبلراللعفنمنيرفىالصامتةالحروف

لمعارضتهافبرىلكن،رأبهلتأييدكثيرةأخرىأمثلة(زيته)

(7ءنفله+طعظدليتشءف)الأشورياتوعلىرأسهمرجالمنجماعة

ينالتاثيرتحتنثاتللفينقيةالاهجديةكظلوسظبرأىنادىافيى

افحطوزالبابليةومنالصواتالمصريةمنفقهاولبالخليركة

هذا(دليتش)رأكةلكن"فينيقعنصرعلىتشتمللتهاوالاهشكالهكما

صج6986لحمظهرخةكذدالحالواسضرتريةبمعارضةلصطدم

النقو!ثهةمنجموتعلىفيه)جرديركمه،د"مأ(اعتمدالمصرياتثعالم

،كةفى(6كنهبعفا5+5فينهنكنسر!فليندتحز)ئرىالاالعالمعلياعثر

باسمللعروفالمكانفىبمميناءالنحاسمناجمفى(95،1955خ

أرجعوش(هانور6بةالمصرالاتنهةمعبدبقايايث(ادلتممرابط)

ءواعتقدءمق1555عاممنيقربمابلرالنقوسهذه(بترى)

قالنهاحروفمنمكوقةوأفهاهيروغيي!بظمكتوبةلنهاالعياء
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علىعثرأنهيعتقد(جردلير)جعلمماعيمشبهالفينيقيةخمسىس

المصريةبلينالاضالطقةعلىآخربمعنىاولانيفيقيةأ-ا"ذا"لاءجدية

والفيفيقيةءيمةجبهكد-

ايسوسمنجماعةأنالقائلرأيهوقوىالراىبهذا(يتهز)دحب

بينالواسطةمالمةاجمتلكفىيمقالمصرمعيعملونكانواالهماميينو!.

للوقتذدمنذتعرفةالنظربةوأصبحتوالفبابقالمصرى%فحطين

و-نانمئهوهءللمئاءبعفنللرأممةلهذاصدىلحقرء(جردينر-زيته)يءظرية.

ظاهرةنلحطأنعليناجبأفتلفةالأرلءهذ،بينللفصلأنناافع.صالو

الصامتةالحروفاستعمالظاهرةظ!وإلاالففيقثبجديةالافى-هأمة

علىالحركاتوصرالموانىعلىلادلالةالكمهابةفىألحركات..راهمال

علىءربحةدلالةتدلناشأنهاهذاالتىفالمحتابةللعائتللجبين3اقمفر-

الفكرةعنماومىءانتمعبيرقبلخهاشدصوركتايةصلالافى؟نها

وجدناهاالقديمةلالريةالكتاقيتاريخرلجعناا%والنطقعنلأ

الفينيتىالعريىبهاستعينالذىعلىالاالثلتكونأنيمكنانتى.ص

اجديتهءاختراعنىفكلعندما.

عنهةشكولامأخوذالفكرةعنللتعبيرالصورةاستخدلمفبدأ

الصورمنهعلىيرلالةالفينيقىاستخدمهاالتىالأشكالأما،اليهروغليفية.

الم!مريةالكتابةوبلينبينهاشبهأىوجودعقم!دليلاختراىءنه!

والقرابةللزمنذدفىمعروفةالقكانتلاكتاباتمنلصريةغير.أو

توصلناوقد5عليهاالدالةالفييقيةالمعانىوبلينالاهشكالتلكبينقويئ.

العهدلسفاربعفنفىدللوارالتعليىالشعرطريقعن!رتيي!ممرنةيلى

منأيماتهاشطرفىيبتدىءالتىالقصاندإعضجاهتحيثالعبرىننيثديى
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ححطرهوزأبجد"ترتيبمرنبالواردةالاهبجدبةحروفمنبحرف

أحباتكتاباتمنعرقلهافقدأميوهاأماء،قرشحتسعفصصرطن

ءوضو4ةاليوناالحروفاستخدمتالتى4السبعبالضجمةومنالبهود

صولدالومقأخراالعلماءنمكنوظعالقديمالعهدنشرهافىالعبربةعا

-:وسكالآفالحروفتلكمعانىمعرفةإلى

=()دالمثهجمل=(جيمل)ءبيت=(بيث)ء!ل(الف)

-(كف)هبد=(يود)ءسيف=(زايين)وتد=(واو)ءباب

-)عين(5،أونشىنحمثرمن"سمك!نون)هماء=(مبم)هكف

حمد=ثن،سن=(شين)*رأس=(ريمثن)ءفم=(ب)بن

افهايةءالىللدلالابشارة(تاو)*العربيةفى

الدلالةء4فغامضالباقيةللمتجحالإشارافأما

والونأن!لإفرسقديمااستعارهاالتىالفينيقيةبجديةلملاوهذه

إلبهب+وأضافتالمتمد!نالعالمأممسا!إلىاننظتخيربنالأوعن

الحركاتلأساميةللشعوبوبمفراستخدمتهاالتىبيةالاورالهنديةالشعوب

اسىإيميلاليومءا!اللكانوأنللإنسانيةاليهتوصلتماآخرس

الانبليؤبةىخاصةالملاحظالنقصلمدتهصواخرىبشمارانتخلق

صوقهنأكنرق)عنفخأحيانايستعملالواحدألحرفضداذ

تليه.القلطروفنوعوحب4البههمناءرفهذاموفعحسب

تسبقههأو

وماص؟ائيلدلنسرالاإلىيةهذدـالاهيطوصلمغمنىنتساهلوالآن
http://www.al-maktabeh.com
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مجلالعلماءاختانة؟الامقدمونئيليونسراالااستخدمهاالنىبحدية"لا

الاسرأئيليينأنيضقدفنكلبرهوجوفالعلامةالسوالعلهاهذأقلإجابة

"صرحىممتخدهةوظلتالممجلمريةالكتابةاولا11متخرموالأفقعين2

أيدتوقد(.م.ق7،ءعامحوللى)(قوهالله=حزقياهو)حلللوك

ء(جبنر)ئرحفافبهر"داى

تلرسائلسرنأياالكنعانيةالكتابةانإضاأالراىهذايؤيومما

للمحراءمنمابهتابةمعهمالاسرائيليونياتولمالمسهلمرقةكانتنهعمارنة

نأفىشكولانهعانفىمئدلولةكانتالتىالثتابةلستخدموابهلة

والمعاهدلتالوثاكقنحريرفىالكنعانيوناستخدمهاالتىالرسميةالكعتابة

أخرى!لابجدبوجودالاحتمالنمضعلمهذهأنولوللصماريةكانت

يةسنقشللأمجدبحروفةوباجناجلهنمبهاوأقدم"هستعملةكانت!شعبية

عندمسئخدمةكانتالتىالمثاليةالساميةبالأمجديةمكتوبوهوميشع

ءمءقالعاسعالقرنمنالأوليالنصفالىاكمبةخاويرجعالكنعانيين

هءم.قوالئامنالتاسعاالقرنينبينفبماوقدكتبزنجيرلىتقشوكذلك

649علمإلييربحأحدهماالمفلمريةفىنمينعلىش(جيزر)حفاين.وفى

للنعوصةمنأعنىشرعيانللمصانوهذلن"عءكلقلاقعلعاإليءالئافى

مستنحدمةالوقتذلكحنىكانتللكتابةهذهأنإلىفييرمماالقضائية

ثائقءالوهذهمثلمخريرفى

تطلبوالتىاى8عةأشعياسفرفىدةللوارالعبارةومن

فهادونالتىجةالداراللغةيعنيإنشمانلغةفىيمغبأنلشعيالى4

فدالسابعفالقرن(ءم"ق622)4المممارفىلاالدينىاصلاحهحيرمبما

بالأبجديةهنماجاذةوالاعقالمسماريةلالكتابةاستخدلمنهابةيكون

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الكتابففىوصلناالذىالوحيدالبهيروالنقمثنءالكنعافيةالساءجة

..2قءولييعامسلواحنغعندعليهصرالذىذلكهوالقديمةالعبرية

نوغحؤالملكعصرإلىيرجحلكصرهذاأنورجحالقدسمنبالقرب

ءم"قالثامنقرننهايةفىأعنى

المعروفة.ومىشماليةساميةاخرىنجدكتابةالكنعانيةالكتابةئرو

فبهق.ةوصلتناأنهحتىالأراميةلللغةخوقدانوعوتالأراميةبامم

المسغرى.أسيامنمءقوالئامنالنامحالقرنينإلىترجحكتابات

اممة،أركتابافوصلتناءمءقموالخامممنلاسادالقرنينوفىءوأشوو

حنهت،الأراميةالخمتايةتغطورأخنتحمومن.ومصرالعرببلادمن

المربعة.الكتابهلممالربافيونهليهيطلقالذىالنوعهذابلغت

السبئء-.مالكتاحةبهذءجاءالذىهوعزراأنللاسراتيليةالمصادروتذكر

وكتاية-لغةكانترامةالالللغةلأنوذدالشكيحتمللاالخبروهذا

الكتابة.وأصبعتالثعبفىأيفماتغلغلمتكماالسبىبعدالريهةاللغةس

اقتن!.أظبلاالهزيمةهذدبعدأمامهادقفلمالقديمةيةالعيرأماءللمتداولة

-م.ق4علمجوالىفبهادولتوالتىالمقدسةاللأكتابةقكونبان

ية.أنممامرالتوراة

للعروف+للنصفهورلمةالاللخولصفيهتتجلىعبرىنصلفماأما

976عامإلىيرجعهوو(زدنالاشرقفى)ميرالاعرقضجمامم

ولدممة-فىعليهعثريعقومجوالذىفبرضياممالمعروفالنصأما"مءق

-القرنإلىظربحالميتالبحرفىويبالقدسشرقمجرقالذىسرون

رلميةءالااليهايةفىوهوءمءقولالا

؟.بالرغب،الاعرائالحأنعلىالقدبمالعهدفىعللواردةالنصووتدلما
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يمممعينلوسميةالمسائلفىكان،و"عتايةالقراهةعئيدوننف-ذلاندرةمن

5،()والطلاقوالشرلهالبيعحالاسةفىوبحاصةالمكجوبةبالوثائق

من!كذلكءلنهام،2،بدعوىمتعاتاخبرانقرأأيوبسفروفى

الاهعظمالسوادأما.،3يةروالكتابالقراتالالماهالزاقيةالطبقةممملمزمات

ء،4تأميينفقدكانواالارائيليينمن

عصرفى،قملأوذلكاللوح5لولافكأنتالكتابةوسائلأما

المكتوباللوحلما،6،بجديةالامعمستعملاظل2المماريةاستخدلعا

بقلماللوحعلىيهتبالكاتبوكان،،سفرسرائيلىالاعليهفيطلق

بالخانمءفهكانأماالتوقيع5فيهأ7،بهبحفرللعدنمن

،8،رصممنالمعضوردالبرقىالاسراشلىلستخدمللزمنتطورومع

البوعةهنقلمبولسطة،9بالمدادلههليهيدونوكانأيمعاالرقلستيرمكما

جهابحنفظفقدكانتابةالكاأدولتأما5،ءة،للخاصةيمديتهالكاتبيحده

؟فلأ."منطقتهنىالكاتب

.؟ى82وئلمغبة8ءممجكا2أومبأ(؟"

ءممءى3؟وهن26ى83أيب(3"

هى"الظقوالملرك8ممج2؟الأولوالملوك؟،ى؟؟اناقممرنله(3و

ء؟ى29وارمبا"ى""وهى

-؟2ى*9وص؟ى،ءاشعبا(،،

ه؟ى8وأحعيا؟ى؟*ةربهأ("ه

-.ء؟ءىكا"وأرميا،ى*آفعبا(6،

.4ى32والهروجآى*وأفعبأ28ى؟9وأبوب؟كة؟3أرميا(7)

ء*ى36آرصيا(8،

ء؟*ى36أومبأ(9)

ء2كاى36أومبا(؟ء،

ء2ممة9حزالبال(؟؟،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-8ءآ-

الطب

الأدنىالشرقشعوبلناخلفتهمامعالاسراشليينعند"سمتة

فسكلنءالبابلىباتطبجدامنأثرالفنهذاأنعلىوالرومانواليونان

يتكونفجسدهظوجودمصغرةعورةللإنسانأنيعتقدونلولفدين

والهوافىوالسائلالبابممبهاأعنىالصكونمنهايتكونالتىالعناصرنضىهن

النومموافععنالناجمةالفلكيةلاوئراتلشانرعرضةقالاتصانلذلك

لتتالأمرأضفىغيرادوواتلعبالنىسالمونراتوهذهوحركاتها

بعفنأنحقاالتجاربائبنمتويرءمنهاشفائهوطريقةالجصدتعآرى

لتشارالملعوكبرأمنالفصولالىوتوقومطربرومنرعداهرالطبيعيةالظو

المريمنعلىوهمامخعلفهالأمرلضأنالسايروائرأىءالأمراض

الأبامفىمثلاأئرهافيقوىالأسبوعأيامأوالنهارساعلتحسب

سبعةالعددأهميةبوكدوهذاالقمرىالشهرمنء285و21آو4و7

الصحيةءالمريمىحالةفى

شفاءفىوالأحجارالمعادنأوالنباتاتلبعقنالفعالالأنركذللع

شلمولايوينهاالكامنةتمهالإاالقوةإلىالأهذاولرجاعالمرض

.جودوالوالإللسانبينالقوتةالعلات

أمرانحاكثيرةبأنالقائلةالعقيدةالمظاهرهذهأصعفيحوبذاإلىجمنا

ينماراتقاههالامنهاالشفاءا!افهاوأنأولقلةيفعلالإتنانضيب

يتعاونالبيبأنكيفأدركناوالتعاويذالطلاممطريقعنالا

عمليتهبجرىالدولساوضففالطبيبءالأمرلضشفاءعندالسابىمع

للأجرحمورابىشريةلهحددتويرللمرضقممخجمقهابعدللجراحية
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الروحفيطردالساحرأماء4عيوعاقبتهللإمالمنعنرتهوالجزاءكما

يحصنهوقدالأمراضهذهبالفرداةزلتللنىالشريرةالأرولحأو

قوتةيستمدإنماالإجرلماتهذهجميعفىوالمهاحز،الطلاعمببعفنضدها

الآلهةء-محق

العصبيةفاالعمراضالاسرائيلىيلجشمعفىأيضانجدهاالظواهروهذه

رولحللالهذهيمنةفروقعفشاولدالشربرةالاهرواحعملمنللمصسىط4أو

عمكمنظلتالعصفيةأوالمهليةمراضالاونفعن؟هذهء،؟أالشريرة

للصرعوغيبء،2لسييقرفىفنجدهاطويلازمناللاهرواحصهذه

الشيطانعل!مقوسللجربأوكاايرعبةأخرىلمراضأمجدوالجنون

ء(لهي"بهوه)ئلىتنسبوغيرهاالجنسيةمراضالاجبع.كذلك،3،ايأ

وأصبحتاقيالاعظبماالاسرائيلىالثمعبعبهأقبلفقدالسحرأما

اتقاءأومرلضالاعلىللشغلبرواجاالوائلأكاثرمنن-الطلامم

اضعطرتحنيوالسحرةبالسحرالتملقفىالاسرائيليونباليوفدشرورها

السوةتفننويرء)ه(للساحرةبقتلوأمرتعنهينهىإلىيريرة

قضقأوللعثمفاءاقوةفيهايعتقدونالتىسائلالومختلفلستخدامفى

قهمهناومن،6،والبصاق"الوسائلهذهيينومنلنحئلفةغرلضالا

.؟8ى؟1الأولعموئلب(؟)

ء28ى،مق(*"

.7ى2"3(أبرب

ء*ممة1صو؟6ى82فى*مالهئيصو(،"

.؟؟-؟ءى؟8قتضئةوآ8ى22جخرو(5)

.6ممة9بوصا32ى7مرفىا:نجءل(6)
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جانبإلىطيا،لملأبمونأنالكأهنمنيطلبالاسراشليأنكيف

تقديم-لنفسهأئحأشعياأنكيفنفهمالسبولهذاةالدياوظيفته

ء،2)الطبيةالمثمورة

والموأزينوللمكاأييلييمنالمقا

والبابليايةيلينالمصرشأنومكاييلهممقاييسهمفىالاسرائيليينشبن

كذفىوللقنونوالعلومالعاداتمنالكثيرالشهعبايةعةاقتضوافكا

الإصبعنجدفنحنالإنصانجسمأعفاءمنمأخوذةفالمقابيممبهامناالحالي

للصرييةقدماءماستخدمهاحدلتالووهذهولقدموالذراعوالشوواليد

بين-يمرقونكافواإلاسرائيليينأنويلاحظءالقصبةإلبهاأضهانراكما

هدهأنكماولىالامنأصغروسعلديةوأخرىمديمةفراع5نراعين"

البابليةفىومقابلتهاتماماتقفقأنهاتعنىلاالاسرائيليينعندللمقاة

الإسراشلىفاستقمالبعيدةللمسافاتإماءالمصريينفدماءعندأو

.(يقوس)شوأوالءهآأعنىوللارالفارسىالقرسخإمابل(وهويقاي)كبرهقظ)

لستخدماسعةالوللحاحاتولقياعطءمم6نهرأىالقديمالمصرى

التىالمساحةأعنى،نير"العبريةفىاللفظهذاومعنىء(،ك،ص)لفظ

يوما.فىللثورانأوالثووبحرثها

للمكاييل

لدوائلللمكافمن،ليابسبايختمباماومنهاللوائليستينممامنها

ء31نيؤلاو(1)

ء7ى2ءفى(فعماالملوك(2"

.7ى5آكلذوادرك؟ءى5ا:عبأ،كا(
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واليابية،"لاسائليستخدموهو،قب5اأويليه،لرجهباسميعرفما

يلىكرخيرالالفوضعوفىاجوب"3،وصاشللحنطة،عومر،6كمانحد

لفطأيضاعليهيطلقلذلك(ايفه)ليمممالمةروفالمكيالعشرلةكل

ء،8"العصريةلجمتهنحددفوقد،بك"عسرون"

للياببهالاهيفةلنكا،5)(منين)"للسوائللاتداولدكاييلواكثر

ءوالدس)6"جوالروالئلثللنصفإلىالهينيقسمو

.المعروفبالمكيال،7،إليهوماالدققالاسرلهجليويبولختص

5()سياباسمم

مومعفهممأأخرىذكرجاءوإنئيليةالاسراالمكاييلأشهرهنهذه

ءالرأىفىختلافواشك

زيلااالمو

المثرقفىثيةالالنعابةلنبعثاتعلهاعثرتالتيالآثارتشير

؟سادمقطالقرنىسورياإلىانتقاتالبايليةالموازينأندفىالا

ء25ى6خف!لللوك(؟،

ء36و،6ى؟1خروج(2)

.؟7و؟3ى؟3وص؟ءى؟8لاوبرنفنه(

ء"ءلهة2*وص8ممة"5الغدو(4)

ء63ى؟*ويونلم(5)

5؟ممى32يونولاو4ءى92جوضر(2)

.81كة52لأولاوصوهبية1ى؟*بئةء(7"

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-آ58-

.منهاولناتبشخوعنعنتعبرعلدةثقالالاوكانتءءمقعمثر

إلىالاهثقالهذهانتقلتوقدكالبطالمستاتنأوكالاهصدلمفترس3

الشيقلأماء،،ككار"ئقلهاأ،حمماناه،اوا،شبيقل،6فنحدسرائيليبنالا

جراماءكيلو6ءنحوللككارببماجراما(6و3ولتقريبامنهيزن

ه،فمقع،يفظالعبريةعنالفىفيعبرالمثقالنصف*أما

دو!نلا

ربطواالبابليينأنفكاالاهدفىالشرقفىلبفاالعقبدةيتبعوالنقد

لليوميةصمونهممختلففىالحالزضىكذلكوالاالمميوىالعالمين+بين

استغلالمثىءوقبلتطلبوالمثراءالبيعوسائلمنهاهةكوسيلةحفالنقد

وريطفسي!اوزنهاوعنةجمهاصغرمعالذابذلشمتهاالثمينة.للمعادن

بالقمرهخامحةالفضةفجعلةاله،لمويةوالإجرلمالمعادنهذهبنين.اليابلى

وللشصنوللقمر(الزهرة)بعشترتخاعاوالنحاسها،بالشمن-والذهب

ومن4،االآكبارقوىفهاوتتجلىالكونعلىتبطرالتى-وألزهرض

النقدهقاعدةللفمعةأبابلييناتخاذفىالممرنفهممنا

النقدهعرنواأنمندالاسرائيليونأيفالشخدمهبابلفىوماجرى

عنيعبر()كسفلفظأنكماالنقديةالقاعدةش(كسف)ئفالفمة

بثلأ.تهذالنقدا0

اللفظللاسرلتيلبونفاستقم(شيقل)فالمثهالللنقديةألقاعدةأما

درهم،"مثلافىاليومالحالهوالنقدكماعقللتعبيرزنالوعلىبمدلل

ء6ى2؟الأولةوالملوك؟؟ى*؟خروج(؟"
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وفشرمذدرصهاوقدالاحماهبليةبمنعفاغفوظةالنقودجموعةهننمةذجهذه

الأولهالفرقفيوالتلالئنيةوفىالثورةالىنرجموكزنهااغثباغنعداندبهور

واجمءنلميلامى
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الحنولمبفاالياكا-قرةلمهدربانءهرمنةفود

ثهمونعصرمنشيقلنصففىايةفقود

مبالأكلاسكندرقعمرمنيرادرنحا
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بعفىمنومجرهاالإنجليربةفى(ظء++4بوند)أو،زنوالوالنقدح

أيضاءوالقدالوزنعنللتعبترالأخركةحآللنات

والجنيهالحقرشةوربعى!رقنصفإلىمثلاالقرشنللومنقمهموكما

لللنظوهو()مليمأعىللألفمنبجزءتلةنبىأخرممةوحدات-.الى

إمين"لالاسرعنددفكذدكالأمنجزءأى(*-نحفالالينقدمليمأةلفرنمميها

ههضيه"ة،وحدلتإلىيقسمالشيقلنجد.حضث

فيمةمنللئأكدميزانحملإلىأحبانايمعطرالاسرائيلىوكان

كيسفىويضعهمعهالميزلنهذامجملوكانبحملهاالتىالعملةاظعة

ءمنطقئه،2،فىللكيعنويضعالنقود.مع

النقود!ةالففعيةالعملةونحمياعزرأأيامالاسرائيليونواختمث!

.،3)(من)باسم.للعروفة

الذهبهنأكزالاسرائيليينبينلاكعماذتداوكثرأالفميةوكانت

فمةأعلىوهى()ككارالوزنةوسشميةأخبىهملةأصاصربواكما

.،8(لهمن)يا.من

وللذهبيدهموتهاذهبا"م،ألاسرائيليونكانالجزيةدخعندلكن

اشيقلءبايقدروزنهاكانأنوزنيةآهئةفىبليدفعكلملةلممنا

كانوإنأيفاسالنطدنىالأالمثرقاستينموالذهبالضهومجر

ء9ى3"وأومير8ي9الأولصوئيل(؟،

.؟"ى؟6ممةوالأمغلل6ى86واشمبا؟3ى2،25،نثنبة

.*؟ى7وزميا96ى2عنوا(كا"

ء2"ء"اخقولللوو*9"،*ءللأولنللوك(8،

335ي32ميو؟8ى؟*قاتمالملدا(15
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نقودهمي*صلدفىلهسرائيليينالااستخدلمعنشيئابذكرلاالقدبهمالعهد

العملةظعبعمقصكفىوأخميتهالمعدنهذاالعما-نةتلرسانلوتلىكر

المصربينقدهاءهنايةعنالمصريةالآثارنحدثناكذلكءلايهنعانية

النحاسية.للعطةظعةعلىيطلقونوكافواأيضاا!دفففممنلتضيقبه

ء(اومن)

-:كالأنىناهاوببالجرلمالفععيةئيليةللاسراللعملةنخوحمأردنااوأ

جرلمءا4مو5=(مثقال)شيقل-،

جرلعا.7رتنه5=شيقلءه=منة

كمعء43ملار9=شيقل535ء=من6،=ككارا

تطورمعالاسرائيليينبينتنتمثرأخذتالتىالحقيقيةالعملاتأما

الأكلالفارسجة،صوند؟اأوصونلدامنهافثيةالسياسيةيافروف

ضرحهاذهنيةظعةوهذهء(،آ،درنا)بامماليونانيةفىجدهالذىوهو

جرام8ر45تزنوعةفارسيةلتستخدمكعملة(هيستسبيميبرسدار)

لئيدوفىقوساليسرىهد!فوولفقاأوراحعاللملكصورةوتحمل

هبوطاإلاشيئانيدلاللحمرةمنالآخرالوجهوفىصولجانأوحربةاليمني

القشةهسطحفى

النحاسيةبينماالملكلختصاصمنفكلقللذهعةالنقودصكأما

والأقاليمءالمدنمجالسحقمنهىالتىالفضيةلكلفردبظفمباحة

.72ى9اونرر*ى92لأولالأبامةخبلر(آ،
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المعروفةالفيجهيمةالعمةظهرتللأبىينرالاإلىالملكآلولما

خما(دراتتر)و(تادر)والفضية(لول+عج+4فمح،5سيو-الكمممد)حمبا

فلسطينءفىتليينالإسرابينواممتعملت

،وبعلى،جديدةفقودبتوضرالاستندروالسلاجقةللبمالمةورث

الذهبيةالبطييةالعملةفى،فنجدللآخرجهالوأهاآالحارأسنرىالقطعة

الففعيةأو":حاسيةالعملةفىأماءوعظمغهاالدولةثراءيمثلرمزاغالبا

لقطعةالخلفيةالجهةبأننمتازالسلجوفيةالعملةلهكنءالنسرفنجد

ميبنرقا()أوالعرسملىجالسا(جوبيتر)او،اقولو)عادةعليهاالمملة

ءأخرىصوراوأحيانا

لهمأتيحتللتىالقليلةالفرصنلس!عملوا!دالارائيبونأها

بضربالتحررهذاوعيروا.عنجزئياتحرراجنيالأالحممنوالينحرر

اعلانفىمه5ق.ع1علمشمعوننمحعندماوذلكبهمخاصةنقود

سيديتيسالابعأنيوخوعبلأفمنحهمللكنهةوكبيراليهودأميرانفسه

ظاتةللعلياالسيادةلأنوذلكفقظالففنيةوللنقودالنقودضربحتها

علمىبينالممتدةالقترةفىأنةالمرجعنفسفىوجاء)ة،سوريافىقائمة

الشيقل.ظعامنضربنا،رشليماوصر"أعنىالعصرهذامن1-5

يروشبمهقدوشه،،عبارةنقرأالعملةهئههوعلىءلانععيةالشيقلونصف

جهالووعلهاالزنبقزهرةصورةجوارهاوبلىلنتدسةأورشليمأى

هشيقل"حصى5أو،يصرائلضيقل!،لهابىكخبكأسانشاهدالآخر

أخرىاسرائيليةظعوصلتماكذلكء()مثقالشديقلنصف،أى،

فنجد،سنه"أى،،شنهكلةمنمختصروهو)عب!(الحرفعلها

ء6ى؟"الأولالمكليون،؟،

ئيلى(الإسراالمجنعء-م)
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إلىشجعأخرىنقودومناك.الرايعةالممخةأى،رشن،ينالحرةملا

لجالت5عليهاكتبوفدشيقلرجفنجدمخشلفةقيمذلتشممعونسر

ضملك5الآخرالوبوعلىجهةمن،صيهون،محررأى،صيون

وكذلك،ونعفأعوامأربةأى"حصممةأربعشفت5أو،ربعأ

للشعارالقطعةعلىكانثاهدءلعولوربعأربعةأى،بخرأربعشفت"

نبحبوقدالأترجثمرةوبينهماالأغصانمنباقئينعنعبارةهوالذكة

بالفرهكلوءتينسالتينبينغلةعنعبارةوهوآخرشعارا

للهسمونيينللتأخرالعصرإلىترجعالتىيةالنقدالقطعبعفنوصلتناوفد

(هيركانيوحنن)خليفةشمعونشيدونحننحاسيةظعوهى(لدكايعين.ا

وتتميزالعملةعلىاسثهبهتابةويأمرالاسرائيليينبينسنةأوليستن

أنهاأرمجثمرةنصجمةأحدوجهيهاعلىالتىبائعوشيهاالعملةهذه

يوحنن5فقرأالآخرالوبوعلىالدولةعظمةيملانشعاربنولنفجةاش

ورئيمعةالأيللحاخاميرحنأأى،ءههوديموحبرمجدولهكوهن

أكة،هيهوديمحبرروشهاهجدولمكلهنيهوحنن،نجدآو،الهود

نجدمتأخرسروفىء،البهودىألمجتمعرئيخكبرالأالكامنيوحنن

،يادوسالكسندر،جاءنجءبهاشبمهةشودايسكونالبودمرلءالأبعفن

لدمارةالظعاحدىعلىمثلافنجدلغتينعلبافسجلالنقودسكوجددفى

الكسنقروسءبازييوسأليونانيةوفى،هملكيهوحنمان،العبرية

نقودوتمتازالنحنسمننفوداللهيروديونسككسذلك

شأولافقديوفالية4كشاعلىتشتملبأنهطالأوليبرودوس

ىأء،هرودوسبازيليك،عبارةفطمةعلىمثلاخبيرفبهاالعبرية

نحوذةنرممةالنقديةالقشةوجهىأحدلىو"هيرودوسالملك
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وحولهانمقرثلاثعلىيقومشكلنجدالآخرالوبوعلى"قاعدةةفوق

راتالثمعاغتلف،كماادلبعلهاأخركظمرسومنقودقطعوهنالثء4كتا

بالمظلةتمتازمثلا(لجريما)عهدفىصربتالقفالنقودالامراءصمب

كانتالتىالنعاسيةالعمةةقحدالرومانيينللمحددعهدوفىسةابلسىث!ت

ئيلييتسراالالشعورمرلطةالضصرصورةمنخاليةظسعاينفى.نحضرب

العملةأماء-تههجواروللىالضصراسميذكرالصورةعنيولسشعيفن

فدعظبالستياءعنيهاالقيصرصورةتويفقدوالذهبيةثانضية

ءلاسرائيليين)1"،ا

النفوديرجحفبمانرجعميلادية(7نه-66)ولىالأللمورةوإلى

،صيونحيروت"والعبارةالاعمرانيلىللشعارعليهاالق:النالاهمية

.،صهيونبةحرح

الدولةفياهاوفتأنهالعئقداقوها(اما35-اها2)الثانيةالئورةوفى

شهفقودضربإلىوشمعوناليعازرالزعبمانءارعلذلك-ألىمحية

ادكوبالشعاروعليهاللأولالعامالينرجعوغاسيةففنيةقعلع..سدرت

هكوهين،اليعازر،عليهاومكتوباسرائيلمخريرأى،يمصرائيللجلت.كح

ئيلهاسراأميرشصعوناى،يرائيلفمىشمعون5أوالبههنييعازراى-

للقطمةوبوكلونحاسيةقيةالنقودمنأخرىجموعةوصدرت

لشرائبل"لخهسريرأكة،يسرلئيللحيروت،الخكوعلىشمعون،..ثسم

تاريخءبجعون

أورشليم(زأو،شمعون"لسمأعببهاونحاسيةففيةأخرىجموعة

اسرائيلهيرلتحرلانانىالعاملدنفدصعلى

ء؟1ى؟2"؟(نلمكلعيون
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والإدارةلدستورا

القبيلة

لامبيللاأعاللاهمةللأولىالخليةأنمنبالرغموطنبلاأمةلا

إلفينزجواأنلقبلسرائيليونالاكانوهكذاخاصف!بوعإنترتبطلا

أرضكنعانفىإلايتبلورلمئيلىالاسرافافجتمعكنعانأرض

ترتبظ-سرالامنجموعةعنعبارةالقبيلةنجدالبداوةمجاةوإبان

عادجرالدموصلةءالعامةالمصلحةلاوالفسبالقربىبصلاتبينهافبما

لاتتعدىنرادالابينفالعلافةسرةللاأبمنفرادالألنحدارعلىتعتمد

الثأدحتىمثاكلهايتعنىلنقهةسرةالأكانتهناومنللإخوة

للمكفالاسرنجدنمومن"أهرلايعفالقبلةوهوقظالأسرةيتعدىسنلم

ينضعنجوتتكاثرتتجمعلثنممهبأوالقربىصلاتبعفىبيخهاشبمد

تنممإ"للقبيلةنجدوهكذاالمستضعفةالأسربعضناوالعبيدإلبهابعضها

وللمعلحةللكانوحدةافرلدهابهينالروابظتقويةعلىوتعاونتدرجيا

المجتمعتكوينعندهامادورالعصالتىالعولملس5ء"المامة

ئلققبادخلتهكماقبائلفيهفنيتمجتمعلههوءكنعانيأرضفيالاسرانجلىا

-الاخرىالمجتمعاتشأنشأنهالحر*وللطوردلئمءمجتححديثة4أخرى

المجتمع.تكونالنىقلكمامنفبيلةأنكيفبحدثنافالعهدالقدحم

ظقبخ.المجتمعفىيزةعنم!نةمايومانلغت(دان)كقبيلةالاسرلنيلى

أوكذبطنا(")فأصبجتمكانئهافقدتثم()شبظأعنىقبيقةبلقب

(لهنلأهمشباحاه)العبريةفىتسمى

.؟؟ى*آوليناة8ءىآ9شوع(؟"
http://www.al-maktabeh.com
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متعاونينالقبائلشيوخيوجههالعربىالبدوىللمجتمعأنركما

مجلننجدجثللاسرائيلىالمخمحفىادللكذدالأسرشرععمح

.(يسرائيلحا")باسميمرفوالذىملشيوخ

القبيلةفىالبدوىمثلمثلهالاسرائيلىالمجتمعفىللقردويتمتع

برباطلابقبيلتهيرتبتذالسلمزمنفىفالقردالكلطةباطربةثعرببة

الكلمةوحريةالة!رحريةللفرديةاطريةكفالةيرباطبل!لمكان

عرنعاكاناليدوىالمبرحمعأفبرادبلينالرابطةليستءالتنقلوحرية

علىللأرضتدرهوماالبيعةوجمالالطقمنأوالمكانرابطةاسرائيلياتةو

تعرضتماوبذا4للحركعفالةبلرابعابهالدوأوكلاءلطعامهزلدمنالفرد:

وركلصلةمناهلهوبينمابينهفطعانئقاعيلأممةالشخصيةالفرد-حرية

هذهءلىشاهدخيرولعلمونررة4والكرامكفولةالحريةحيثلى4

يقوليةحيثالشنفرىلأميةالبدوىبلغهاالتىللرموفلحلمكانة

لأميلقوهاسواكمإلىفيعخيممهاصدورأىبى.لفيضا

سلامانببنيالمعروفةةيد:أللالفلةأمهيهقهأالشاهعرويعى

إموله:عناهمعاللذوهممفرجتمامن

ولزلتأيديحقدمتيمامفرمجقرضها؟نجزبناسلامان

سوالأبنربمعةبنلرتبنوفهمإلبهمانتقلالذينأماالقوها

:يقولتوفيم

بمنبئوليسواقومفىوأصبحتهنأنهمأنوماقومتحةوهنىء

الوردبنعروةأمثالكئرونالييتهذافىالثمنفرممةشبيررددوير

قوله:محئ
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-ة18-

يمءركاصدورلبقبنىأفيموا

:فيقوللاميتهفىالحرالعريالثاعرويستطرد

ى!لعنيملاحقمنأىالأرضوفى

آمتعزلة-ظ!القلىلمنويها

قوله:فىبنأوسمعنمثلونكئيرغيرهالمعنئهذاوبردد

متعورورالظةدلرعنرضالأوفىواصلحبالكرثتإنالناسوفى

المتلسن:وقال

م!عر.السوءولاةعنمشنهورةفائدةماخفتإذاالبلادوفى

تذن.التىيةالبدوالقبائلأنرأدفىأيمانجدهاسمغهاظاهرةوهذه

مثلانجدالحازففىءالقدبمالعهديثغأكماانيلىالاسرالمجتمعمنها

الاسرائيلدية.قالحالكذلكلنحتلفةالعرقمةالقبانلإليهانحجالكعبة

حياقءأنيويدمماالمقدسوأتابوتسيناءمقدساتيقدسونفقدكانوا

حلهافيالقبائلبينتولفبعيخهامقدساتبينهاتحمعكافتالبداوة

كذالع.ألييتسدانةتتولىالجاهليةفىقرجممانجدوفاءوشحالها

الاسرائيليينءعندييناللاومعللحال

.يعقوبابناءإلىينتسبونسباعشراثناسوائيلىالاالتجئمعوأسباعز

طربومن،راجل"و،ليا"زوجتيهمنبهمرزقوالذينضرالإفئ
جارية(!لها)وكذلكيعقوبمحظية!حكاوفد(زلفهولعها)5ليا"

بعفرهولاءالأمنأولادهإلىويضاف.نيةالئالدنيةوكانت(رلحيل)

حسبئالاسرائيليةفالبطونيوسفابنا(منمثى)و(افرايم)حفيداه

فة:كالآتهمأمها
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يساكر--بهوذا-(ليفىالاوى-شمعون-بلينرو:ليا

ؤقبرزنء

دينا،5لعهادعتأبنةليحقوبلياوولدت

أشيرء-جاد(لياجارية)زف

بفيامينء-يوسف-راحيل

نفتالىء-دتن:(راحيلذجار)بلهة

منمشيءءيملفرا:يوسف

شمعونبهينرو:تفملآصلادمحصبالأبنن+هولأءقيبنرأما

يوسفء.زبولون.كريساءاشير5جادءففتالى.دانءيهوذا.ليفى

ءولؤاحم،ل،مفشىالحفيديننجدثمبنيامين

المجهودهذابدليلفقططربابلقيقةفليممهةضرالعلداثناأما

يذكرلظالةهدهوفى،لينهاهيذكرامافملاالعددلاتطمبذلالذى

يوسف،،يقسمليفىيذكرةلموبذا،21فتطواطكمبظ،يوسنة،

ءاعدد)3،فيتناعف،منش!،و،يملفرا،إلى

كثيرةمواضمعفىيتكررضرلثنىأمضىهناالعددأنونلاحظ

،"ه،"صوكلذك،")ادلوعتراثنالهولدفامشيلالقديملعهدبا

ءقلا،ولداهمثرتاالهولد(ناجور)و

88وكه؟*-؟1ى35ومحة2،ى3ءونهة32ى29ئبوخ!"(؟،

ء18-8ممة

ء؟3ممة33وشثنية22ى"9وص2ء-؟9ى،\بئعن(*،

ء--*ءممة؟اشقد(3"

:؟3ممة25وبى2ء7؟ممة)،(قكوبن

ء"5،1(نكوش

ء؟9-25ممة2،28(فكبرش
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أنلقعوالوءالأبرلجبعدديتصلالعددهذاالعذاءأنويرجح

شئالافمماعقانديةاوجنسيةفقاوةتفيدلاالأسباعزأوالقبائلهذه

وخيرئرهمووكنعانيينلسرائيليينمنخليطةكانتقبيلةكلأنفيه

نستظيعلأنناوذلكبهوذاقيبحلةنكلطهذاقيامعلىيفمربمثال

القبانلمنبهمفرعدمنمزبجفهى.وقيامهاقشانهاتتبعويسرسهولةفى

نقنهاباتلقائيايتملمالانحادوهذاءالبلادجنوبفىقنزلكانت

ومذامعافانحدهاعليهاسلطانهبسطر!فررأراحهابلعامةلمصلحة

.داودهوالرجل

طورفىوهمإلىكضعانوقعالاسرائيلييننسللأنهذاإلىأضفناوإذأ

الحياةطورلنىالحاةمنالطورهذأالكنعافيونعلىبنااليداوة

العيلمتةتلفرسائلصنرة،ملكياتفيهاتواكوالتىالمرحلةبلغواوللقيلية

ضخجحوافىالذينالملوكمنبعددمحلمةكانتكنعانألنهنحدثنا

نشبتماوفىيراءكثرأأوواحدتاجغتالقبافلمنكئيرصفوف

مملكتهءحدودمدفىطمعكلاكانلأنالملوكهولاءبلينحروب

منأفبرادرأسهاءليمحليةحكوماتعنفىنجدوالأقاليمالمدنوفى

بهنالثاسعالبونوأدركواسرائيلبونالاجاءفيا،للمائلاتبهر

التحلىجاهدينوحاولواوالنرحالالاستقراروبينوالبداوةالحضارة

إلىتنحطلاالحضعارةلأنوفالع،ففشلواالنهعافيهأدارةمنبقبس

لىأءالاسرللميتعفقرالثقافهإلىفقرلءكانواإذاوبخاعةطالييهاستوى

والمعروفللحربفىالاسرائيليةالقبيلةزعيمأنحدثوللذى"وفتذاك

نفسهعلىوأطلقالسلمزمنفىالقبيلةلىنفسهفرض،قاعهين،باسم

سبيلفىالقوةوأستينمملكانفسهتوجوأخبرا(،ال،)رئينلقب

)8(الضنة؟؟ىء.
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،"،ىثمفىبميفتاح)هكذافعلسلطانهإلىالاخرىالقبائل!خمماع

،2"شكيمفىلميحنفسهتوجالؤى(اميملكأوابنه(جدعون)ءو

ء(دداو)(وشاؤل)و

ئيليةالاسراالملكية

فهذأالاسرانذلىللجتمعفىوقامهاالملكيةبعرضهنالانعنى

الم!لخبةعنيقالماخاعةكمماوبمعفةوالذكةوهملهالمورخشأن-من

الآراءتستعرضانييبوهناسرائيليالاالمجتمحفىحكمكنظام

نجتتخاممالتىالأساسيةللنقظعلىضواءالأونسلزوحدينهاتقديما

ءتتعارضويات.النظر

لبتهمنمنحةأنهاعلىللماكيةتعرضللقديمةالآدلءنجدوبيا

حنتلعنةفيهانرىللتاخرةالعصورفىبناإذالسعبوبرةوخهر

والنكجاتللمصاتبوتقاعتهاللهوبلينبينهفباعدتالاسراتملى.بالمجتمع

لنظاميعرضونالذينالاسرائيلىالدينرجالالنظربةبهذهرنادى

فتدىءله!تروقالتىجهةالوتوججهةوبحاولوناسرائيلفىافىلخم

لافرلرسرانيذالاالأمةاضاجتهثحىءفىأناللأهوتيةالنظريةهذه

رأسفعلىالماييةفيامقبللديهامئوفراكاناركموسلامةالنظاها

رجالةأعف!خدمهبواسطةبحكمللذىقهو(يهوه)يقومكانالمجتمع

للدنيويةبالمسانليتعلقوفيماءالمحهنةكئيرأدقبيعببرأو.الكهنوت

يشغلكانوالذى(شوفظ)القاضىعليهايقوماجانفقدالحروبمثل

وبرىءوراثيةتكنلمهذهوظيفتهأنكماجاتهطيبةلكبهذا

6ء"آ(فضبة؟؟ى

ء9-8ةلن8(2"
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رئطان.رصيبالملكاالنظامالاسرانيلىالمجتمعاخةعارلنالكهنة

المالرتقمعلالتىالوثنيةشليدللمثعوبهوإنمالللكواختيار،()يهوه

ء3ة،والقاضىركاهنعلى

المعنىإلىيشير(هناقاضى)لفظانأذهانناإلييتبادرألاوسك

فىبفملالذىالشضبرأوالموتذلكأعنىلنوبابينمالللمتداو

يمعنى،روث5سفرفىيستضهاافعالوفى(هـسوفظ)فلفظ،القومومثا

يمغنىعلعوس"2"صلأخرىأسفارنىيردأحيانالكنآحاأووللى

بحقيتمتعكانالقاصبأنيفهم"3"القناةسفرمقدمةومنء،مك"

بخبهاارهعصيةمنالشعببحررلكى(يهوه)اياهيمنعهمقدس

لكعبنابثمومنمثمتبدطاغيةإلى4وأسليجالحطشهلهذه(يهوه)فافبه

لهءاللهفغفر

مجىءحتى،يمشوع"موتمنذمرةبحضرةارالصنيعتكررهذاوفد

كانواالأعولمتلكفىللاسرانلىالمجتمعفحكامءالمفوتوليهشاول

للمستبدآلياملىحكايصدركانمنهمكللألأنالقناةيسمون

ماجاءنايرلكنءالظالمينظلممقالمجتمعبتحريرلك6وللمجتمعللذل

القفماةياوصافقدوتفكبربمثدونبهنؤمنال!جبالشاةسفرفى

كاأبيملكأوسة،دبوره"ضيدةمثلهامتاربخابعفهاضعر

الثمعبى،.القمصفمن،ضصون،أماتحة"خرلفيةأخرىضصجلءتنا

صلءالأأصطوريةمخوقوير

ء*-؟ى*للأولسغونيل(؟،

ء؟2وممة9ى؟*و.لهنية3ى2الامغاح(2)

ء2؟-؟؟ى*و؟الاطح(3"
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فبيااراحدةالقصةمقاتاتجولمن5القمنسفريخلولاكذلك

يذكرأخرىروايةفىبناإذ(سيسرا)هزمللذىهو(بارلق)نجدمثلا

ومناك(9ة،حاصور)مك(بايحة)الملكلجيمثن(كقأئدسيسوا)

ءبك،بارلقفبيلةهىالتى(أ!ةالى)فبيلةإلىالنصرهذاظ!سبأخرىرواية

وتتبعنةورضمهاباءكيةالخامةالدبنرجالتطريةشكناوإذا

للامحية.هنوموفقهمالاسرائبلىالمجتمعمفكلىعندالذكرةنفمن

شأنفياملااونحرورةبالملكهفيهنونالذينأولئكرأىتويدوجدفاها

.(6والرأ.القدبمةالمثرقةالمجتمعاتشانالراىهذافىسرائياطالاالمجنمع

5ـيمدللذىهوولقهالملكيخةلمرللذىهواللهأنيعتقدليلكيةللمناصر

لللكنملهذامنأكلرللله،والملكبفضلبحكموهووالعدللةبالسلطان

الملكءملك)إلاماسرلللهأنيعتقدكانفابئمحصورتهالأرضوهوعلى

والمللةلللهبلينالعلاقةوهلىهالمممماوىاعق.ذامقرراالقديمالمهدويحدثنا

-م"عهيولنهعلمديممصحتفقدأناأما"مانمه،3(والمزمور)فىفيذكر

إلى.ثابتايهونءبرسيكامامكالأبدإلىومملكنكبيتكو"وبامن

لدلود.حلفتمختارىمععهدافطعت5نقرأموهعآخرلهي"وفى،الأيد

،ءفمممللعاثبتالدمرإلىعبدى

نجدهاالظاهمرةوهذهالملكتقدييةسلالقيدةلهذهتظرةالمهوالنتيجة

ومصرءبابلوفىالاعرائيبيينعند

وداودشاولنجدكلكالكهنةكبيرهوللهشخمىكبعوثفالملك

8ء)؟(قضلة

ء1ى8اةين(2"

ء؟1ممة*اليافىوممعبرئبل1ى2(3،

ء"-3ى89مزموو(8،
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اختصاعامافهاكانتالنىتهالكتوالتوسمتبعينالقرابيدن"؟"4يقدمان

اينفردحتهاكلمههاكانالعاديةالقرابلينتقديملأنوذلك،ل!هنةبهير

كأءبالطقوعن)افود(الخاعاالمحنهوتىأنثوبيرتدى+هنانجددأود

ءبث"ككلمنالشعبيباركوسلينداودشنجدكلا

صفةأعنىبمفسبونممعسونلذرشنكلعندجلوسهمالملوككانلككذ

أيامذروتهابلغتوالنىلللكالكنهوتيةادكانةونتيجةءالخمافوتيلآ

اكقسبتعندماوبخاصةالأخرىللطقوسساشتضاءلتأنسليين

وموظفوهإدارتهلهرسمياعملافأصبحتالمفكيةالصفة.الكهنوتية

هروريحعليهاطراوماالاسرائيليةالديأنةفىالبالمأنرهالتطورولهذا

)الرمنء

تدربحياالقضاءهذاومعنىللحربإبانلبيشقائدوالمئالنكذلك

الدفاعتتولىالتىسقبلهنكانتالتىالاسرائيليةوالقبائلمرالأعلى

الجيمثيةقيادةالملكوقولىالملكيةقيامواستتبع.النمعربمثرففتمحغطى

لللكفلمنرجالوتدريبهقيادتهنولىعلملجيمثيلأإنثاءاغروبإبان

للجندىثابتةههخةالجيعثيهامهنةأصبحقجكماولعرشهلجلولاءله.ويدينون

الجيشفيالرئيسيةالمناصبإسنادعلىصالملكحروقدوالقائدوالمعابط

شيوخنجدبلهلىاعندالأهريقفولمءولبيتهلهوانحلصينأقاربه"إلى

للقبيلةأهلمنهنزنتهمطريقنىمكانتهميميلغونلاالبطونأوللقبائل

ءالعرساخلاصهموقرجةالملكهاالنفوذطريقعنبلالسبظأو

مستمرةإجادكومةالاسرائيلىالمجنمعفىالملكيةفياهاومنآثار

ء؟3ى6فيولوصرئيلى335ى؟8الأودنيصمو(؟،

هآ*ى1الإاقوسو!ل؟8ى8الأولنللود(2،
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د،نه:أمومنالبلادربوعفىالأهنولستقرارالمثعبعلىمصالحتسهر

للقوىهووخدمتهاوعاينهايستطيعالذىوالشضن،العدللةالاسيهراو

يصايىالاسرائيلىالمجتمعفىسدلللكومكذا؟الملكمنأقوىومن

مرادفا(شوشز)قاضىلفظأصبححتىحكامالأشدروبابىقاضيا

ء،"ا،ملك،للةظ

مقياشرونهاكانواالذينأوككجردتالمدإلىللقضاءوأيلولة

النىالحقوقهذهجميعحسابوعلىءمنهاوالكنهةروساءالآسباط

هولاءواكمتسبالملكيينللموظفينطبقةتكاشتالمللجاكتسبها

ءالماكباسمحكامالأاصداوفىاحقللوظفولذ

لحةلددفهعندالاسرائبلىللمجتمعفىلللقجةظهورأشيقفولم

الأحكامباسمهتصدرالذىللقغاةوقاضىللجيشوقائدالكنهةكبيروظيفة

مهلناحفظ8القديمالعهدأنولونسلهفىوراثةلللكجعلفىنمحبل

،*9ملكاثاوللختاراللىىهوفالشبالاختيارمبدااليشديرماالامثلة

ينجحلمشاولوفاةعندثمءملبه"3،عانالألختارهداودكذلك

منهاشاولدلتبحرمأنارادلللهلأنوذلفالعرمثىوراثةفىحفيده

دلودءلبيملأويمنحها

ملكاعلة(برويعام)يتوجلللهنجدسلبمانموتعندكذلك

ءالعمثرة،8،البطون

دوـى؟"آلثافىوالملولى؟2و9ى؟7ونفنبة"ى؟6اشعبا(؟،

.2،ممة؟ءالأولعوئبل(2،

ء3ى"للثأبى-وئحل(3،

3ءآى؟آالأولللرك(،،
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طربقلاعنلللهيئطرءققتماناكاختيارشرءأننتبلينهناومن

شرهيايهونلنالامرائيلىالمجتمعفىالمففاختيارالشعباختيار

اللههبتهاطرعنتمامالاا

الحكم؟الاسرانبلىلمجمعافىالملكوظيفةماهننتساهلىوالآن

الحذسالنشاطعنشىءسصلنالمالمهمتينهاتينوعداالضرائبوجمع

الاسرانيليللمجتمعإحصاءكليقررداودلللكمئلانجدحفنغ!

الدولةأعمالتوزبعهذاوراءمن؟دفوهو(24الثافى)عونيل!

بعمليمانحداالذىهوبعيتهادفوهذاءلنضرائبوجمع4واجند

السبهطمهوذالقليماستثناءمعلهخ،محافظةعنرةاثننىإلىللمجتمعتقسيمللى

منهيجبيولامحافظالهإعسلاخةاستئناهفقد،الملكإليهيفتمىالذى

مواطنعلىسليمانقضىانالجديدالئقسيمهذاتتييةوكافتأموالا

فرضفىبافيإلىألذسليمانالتيزصلتناالمصادرتشيرو"ومنازلهمالأسباط

الأموالهذهأنفقفقدثمومنالشعبكاهلفاثقلومخصيلهالافرائب

يفادحةالضرائبوهذهبيتهوبؤخبذخهعلىبلالشعبينفعفيمالا

اضطرتداودأوشاولأبامءهدجهاالاسرائيلىليجتمعجقلمالتى

اقطاعهوهوالتاجيمقانيةخاصاتثريعايعدفيمايشرعأننالحزافبى

بلعرفهالجععةيكنلمالتشربحوهذادخلها،2،منوبيتهيعيشخاصة.أرضا

مخصمبةالعشورنجدالبىصروبعد.قديما"3،الاسرائيلىللجتمع

.،،)كلبل

.7ى8الأطلالملوؤ(؟"

ء2؟ممة58حزقيفر("،

ء؟2ى8نلأولعموئل(3،

ء25ىآ7وصه8،ى"الأولصموئبل(")
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لماشيةحصادالعلفأوليتقديم("آ،علموس)فىأيضافبدكذلك

ءءلماك)2،

ألحيمئنبروتايمب)سرج(جميعهميلضوننكانواالولةموظتوأما

الجيشاىإللأولعريصدروهو(معباهثةعلسر)بامم-يعرف

فيدندسدالقائدهذاوغير،39للملوكضورعدمطلةفىالحربفى

وظيفةكاق!للدولةفىوظيتوأعلىء(ر"جبوريم!المل!الحرت!

(يملأء)مذكيرالسركاتم

وكان"6"8الدولةكاتب5سدهذاللدولةأسراركاتمجواروإلة

للأطنبءمراءالأومعوموظفيهللفكببينللرأسلاتجميعيتولى

وصاحبللجلادبنورتيمنالسخرةرئيسأيضاالمرموغينالموظفينمنو

طيرأيماحدللمظامللوظفينهولاءوغير،2أالملكوعبدالماك

العبريةفىعليهويطلقصابمافكانللمحافطةحاكاأماء،8)العشى

والمويرللسافىفمنهمفكاذاكثيربنالحاشمهموظفوأماء(نصاب).

كانواموظفاعشراثنيعنالأولي!ءآ،الأيامأخبارثناىكما،9بالملابيةله

قلأ.يفةر؟الفمبررجالنجدمكذلكالماليةالأموريتولون

الابا.حاألا(؟)

.هىآ*الأوللألموك(2"

الأوله8وللوك23ى2ءوه27ىآ2وهآ1ى*مافى-وئبيه(3"

ء.ء8ى

ء23ى2ءومن؟*ى*بىالثاعموئبي!،،،

ء3ى8الأولوالملوك28ى2ءومة؟6*الثاكصوئبله(5،

3ءى"لوألا-ولملاو28ى2ءوعه87ى*خفى،6(صرثد

ء1-"ى،الأول4واكلو8*ممة"فالخافىسموئية(7)

.3ى3،3أفمبا(8،

.22ى؟ءآزافىودرك"ى؟ءالأولهالماولى،.9،

ء2*الإسأب(؟ء)

-3*كة9وص6ى*فنفةوللحلى9ممة22الأول4المال(؟؟أ
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للجهازيفرقولاءلاحريمخاصباموظفبهنالثكانكذلى

فموظفوالعمكريينالمدنيينيينأووالإدارةالتشربعيينلرثومى

أولاتععاءئبالمراجمعيةهبدلرأوعممكريةالسلطاتجمبعيملكانالمنك

إذاعجبلالذلكءفردبدفىتالسلطقيمعتكيفنجدهناومن

فىلةاكانفالموظفللموظفينإلىالنقدمريوجهونالأنبياءوجد،

نهبف،2،ضاسعلأىابداءدونبهياهرهمايرينفذرجالهأوالملكيد

جمعالموظفينفهدفإليهتصلهايريدىبدهونمتديرتمئىللوظف

والتحيزفالرشرةللجرائمأنواعغملفيققرنونذلكسبيلوفى"الروات

ا%عببلالذلكصفاراأوكانواكباراليوظفينالمميزةالعفابمن

المفكةءللنظامفيامإبانلسراتعلفيالاجيعيةالوحدةعنمت

الشعب.مجمىالذىالعاموالقانونوللمدالةبالتشربعيتصاطفيماأما

سفرنجدلذلكالاسرائيلىلالجتحيعرفهفلمالمستبدينالطغاةطغيانمن

.حقوقمنعليهمومامالهميعينكماواشلإقهمالملوكطغيانيعاج،2،التثنية

البخاصةيعةالشرلحزلمدداولبيمتيشرعفهو،المجتمعتجاهوواجبات

العرصيةتوليهعندمطالبقالمالعءوحقوقهللملكبواجباتمنهايتعاقما

امتلاكالملكعلىيحرمكذلكء،3والملكىجالتمثرهذاصنضوبالبزام

ةزحياوىاراله،رجابوهدنالزوتبالبراففقواقتناءوالذهبمقيىالك

يتولخالملكأنلثريعهذامهلوضعإلىوالدافعءالخيلمنكثر

نجدلذلكإنسانيةشراخنحدهللايبفسلطانهإللهعننيابةالملك

بنظامالمتمعلقةساتالتمثرهذهعلىالقدلسةروحيضفىاليهودىالمجتمع

.88ى؟؟لظبمأفيووبء-؟ءكة؟*الأولهالملوك(؟،

ة*5-؟،ى؟7حملم!ل1(2"

ء؟9-؟"ى؟7نننمة(3"
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النيابةهذهوتنظيمرضالأعلىاللهنائب،لماكدينيةصفةالملك

فالمللرالإنننعلىحرمتهماليلكيعةالشرتغفلمءأيفاأللهعملمن

غبرهشأنشأنه،للقافونيخضعأز"يجب4وراءالقانونحامىوهو

جدوهناالشريعةفىويبدليغيرأنالملكءلىوحرم،المجتمعأفرادمن

المللممنالبابليةالشريعةلموقفصادقةصورةسراشلىالاالتشربع

الاسرائيليةيعةالشرؤفختغبيروأى!حموربى4شر!مننذلهنهاكماوسلطاته

يمللرلاوالملكمعهايتعارضولاذاتهاالشريعةبروح!مأنجة

اللههووالمشرعالمشرعهوليسفالملكهإمحداراوالقانونتغيبرحتها

ضروريةالعامالصالحتميهاالتىالحاجةكانتلذايمدرالتشربعوهذافقظ

المطلوبةالتعديلاتقلإدخالالشعبمعالملكيتعاونلعالةهذهوفى

معاعهداوالشعبهويبرمالرشيلأعلىجلوسهعندالملكلأنوذلك

+،؟،القانوناحترلهعلىالعهدهذأينمبهاواللهمع

أنولوالقانونئةظتحتثقعوحقوقهالملكطربةتجدوهكذا

وتعاليمهاالشريعةعلىالخروجفىسأنحةالفرصمةوجرإذاهايزددلمالملك

مجئجريمدنأالقديموالعيهدولهيبررشرمجاءبرراالملكبعدمولا

،شاول،ذلكمثالوع)خيانهالمنكباستبدادالناطقةائةمئلةمن

نابوتكووأخاب،وأدونباوسليهان،رباواووداود(نرب)وكهنة

هللالكابث"الإسرةووالملكعظيااخابوبيمتوبهو

أحيافاكانواالذينالملوكهولاءمنالاسرائيلىالممجخمعأمامومة

ثور+إذدداومثلملكمممقصامحاشدهبينمااذفنحعلفبهيستبدون

ط-ءغيرهضدالأشياءلأتفه

ء؟ءونهميا3*2*ماذالملوك(8،

..م2*و2؟ط2لالإوسؤ؟؟شفىوصفقل22ا"ولصموئيلى(2،

ئبلى،سرا71المجخمع،-م،
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طالاالمجتمعشتونفىيتدخللمبأنهعاهةالماكلالعصرويمتاز

لتصيلتتدخلفالحكاومةوألاضرائبمنعلبهمماالممولونيسدد

اطكمإبانالمجتمععلىطراتالتىالئغييراتوأمءأموالمنمالا

للذبنالمدينةشيوخالىللقبيلةشيوخمنلفحملتإذلباع!رئاسةالملكى

هالقضابالهث،بعضفيالفصليباشرونأحبماناكانوا

الاس!ائيليةالممدكةكل(.هاةقالئامن)القرنالأشورىالسبىقصى

ءطخمهذايومناقىللحينذالحمنذلخنفواأسباطعممرةوشرد

السبىإلىفصماق(.م.ق85ءوهام8نهه-586)البابلىالمممبى

ني)عشفعنوجملواالاسرأشليونشردوهكذاجموذاقبياذ

وتولتالأرضبخدهةيعنىكانالذىجداالظيلأتفرهخاإلا

ونجحالملكىالنظاممحلهابذلكضلتأمورهضربفالكنهونبةالهيئة

رئيممبةوكانوحبهمالقومثقةفاكتسبواالعثهربعةتعالبمتشيقفىالكنهة

فاسيا،5بلقبافىيبأذللعشذيلقبالفلسطبنىالاسرائيلىالمجتح

"شيمثمبصر،92،مأعاهالعهدللقدبملنابنحفظلأمرامالذاومنهولاءأميرأى

لأنوفكءالسبىءقالعودة"دالفلسطييممتأمورتديبرتولواوقد

موظفينلشرافةغتحكومةتعاونهوالىبحكهاولايةاصبيجقةبهوذا

محدودة-كأفتةالولايةتالعبهاتتمضعقة"الحريةمدىأماءفرسمن

الحريةمنالفعنيلللمكمهذاوحتىءعزرامنسفرنتبينهاجداكما

اخخفىوظفئهكماوللغيتالأءيىعنىاستغئإذبمر،شيث5بعديتلاشىكاد

سرائيليونالاحيقهلمالاهيرادةإإبانوحقءلابةالوآحاأسا

سلطتهكانتالإظيمحاكاأنكما"الافائكيانهمإعضلمحبحفظيما

.22-28نفنعة(؟"

ء*ى؟عزرا(2"
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روى!ذاالو!ف!ينبينجمعأنهأهنىأبضاالكافةبهيرسلطةسى

الدلخلىبالحكميتعاقفيماوهلأالنسموحين"؟،عنهمافقالنىكربا

إلىأخمرممةسلطةبقامتعشفةلمأالقارسبةالحكومةلكن:للاسرافيليين

تعينههالذىالوالىيمتلهوالذىسلطانهافبب

طريقعنإلاثانيةالمقمعإكتعدفلماللأكخةكبيرمكانةأما

ليجنمعالجدبدللدستورأصبحوالذممةبابلمنعزرابهعادالذىم!لقانرن

وهذاالبلادعلىالفارسيةبالصيادةالاعرافعلىينصأنهكماجلاسرائ!لى

لردةوالوالكهنةشريحةباسميعرفممةاللىلكهوذجاء.بلمننراالذىف.القانون

لنجتمعرافاعلىالشنةكبيرتضعلالثمريعةوهذءءالتوراةفى

كبيرجانبإلىيقومولاالكهنةمنهجلسوبىلهتجلاسراتيلى

الحكاومىاليهاناصترجاعفىالأمللأنوذلىمدنىآحا.الكانة

القرن)نحمياعمرفبلفعلاتلاثحىقدكانسرائيليالالليججتمع.نملإدارى

الملكيةءقيامفىأيمعاالأملضاعهذاومع(ءم،قالخامست

أعنىالسيىفىالاسرانيلييقحياةأنبالذكرالجدبرالمثىءلكن

الذينفالاسرائيلجونالاسرائيليةالثريعةتعاليمرعايةفىقاهتبابلفى

اسرانلىسبعذكلمجدلذاكوعثمائرقباثلانتقلواالسبىإلىافتقلوا

قضايافىويضلزعلمتهيتولىكانوالذىالقبلىرئيسهفىكنفيعيش

فنجدهمأسباطهممصالحءليالقوامينازوساءهولاءفكأن"سبطهفرلدأ

المضمعنهماالتسالمسائلمنمسألةفىاللهرأكةحزقيالمنيطلبون-مثلا

ء،2،بابلفىكألاسراشلى

الأسرحسبتتمالعودةهذهنجدنلصهلينإلةعندالعودةوكذلك

ء؟8-؟؟ممة8يازكر(؟"

ه؟ممة52وبى؟ي8حزالبال("ء
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هشرالأثنئأنكماتنظيمهافىتسامالأسبازفنجكواجالاعات

لأ-8رالاسرائيليةسرالأأكبرروساءإلاالواقعفىممازمجما

للعائدبنالاسراشليينيمملونأنهمعلىالروساءهولاءإلىلفرسونظر

*محامعساصواءاه+ؤرللوهولاء،2)الصفةبهذهيخابماونلذلل!كانوا

المجمع!هذاة!سلفن5للعبدلبناءالتنهطملجفىالاصرائيليينييح

أنئمجبالأسرائلىاالمجتمعبهممايخفجهمحدودةكاتحجالثميوخمن

ه"8"نقهسةأئيليونسراالايقرره

وظلبهبأسلاتهاووأتظورقدارعنظامنجدالبوذانىالعمبىوفى

-:النظامهذاففىءلمعرائيلغاشتحتيالمفعولتافلى

سلطتكغتكاوإناليةهوبهيرةلالاسراالمجتمحرئيمنيآ

ناحيةءمنالحقيقيةالمنيمادةوصاحيةلطاكةللأجنبيةللدوقهتهاحد

لالملاجقةوكانءأخرىفاحةمنالسلطةيشلرقكانىالذلكونوالمجلس

وكان!شاموا!لأويعزلونهااليةكميرهنونةوالرومانوالهديوديون

.وجاود)5،بلقبهعزلهبعدالكهـبحنفغزكبير

شيوخهاا6،بمجلمبرتحتفظلعرانلبةجماعةكلوكافت-2

ءافمعاء،7،أكلاليباشركاننهأكماييناللاومنلباغاالمجالسهذا

"7ى7:تحمجأو2ى2امزر(؟)

.6-5امزر(2"

ء6-؟اهزو(كأ"

.؟ءنهبأو7ى؟ءاعزر(8)

ء31ى"8يوحتا(5،

ء3ممة7لرآ(\"

ء21ى21الأولةالألمأخياو(7،

+وكانء
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لىالإسرايمالترجتطوووأصعل

دراسةإلىمضطرالاسرائليالتمبريعوتطورنشأةفيالباحثإن

الثريعيةالوثائقأولىومىالرافدبنأرضمنجاءتناتمثريعيةوثيقةأقدم"

وحموربة،حموربىشريعة،باصمتعرفوالتدبمالعثمرقعنوصك:االى-

فشربعةوالتعنينيعبالقشرلسمهااةشنالتىالعربيةالةمحعيلتأقدممن

الثانيالألففىالعربىمجةمعنابلغهالذممةالمدىلناتصور.تورتحها

طمثنمنالغععيفأحمىالذىأنا:بقولهيفخرالذىهولخفموري5هاءق

حبرلحةشريعتىبجفروأمرتواليتامىالأرلملعنوأزودالقوى

ويقرأيأتىأنالمظلوموعلى،العدالةبحمىكلكصورتيوأمامانبفى

،ـحعوربىيرجوها"حمخوالعداكإليهبعطشالذى،الحق،!صبىح!ل!

ورفاهينها:سعادنهالهالأصمنميثاقهالهاوضععتوفدلرعيتهكالأب

المرفل(اعمتحت(حعوربة14الاتكوبنالقديمالعهدويذكر

تنقممموهىشاملةجامعةهذعحموربيوشربعةءلإبرهيم-وممبصرا

باباةعثراثنىءإلى

سوالقضاةوالشهودللدعوىبافامةلهتمت5-امادةمنلالأو

انةءلبوالسرقة25-6مادةمنالئاف

العسكربةءالامور4آه26مادةكلئهالئالث

الاستنمار)والمنزلوالحديقةالحقل99سه42مادةمنالرابع

5(والرعش؟دلرى

التجاريةءللعاملاتا57-آء"مادةمنمالخامن
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المواخيرهاآآ-158مادةمنالسادس

.ماناتالأ211-آ12مادةمنالساج

ءالأصرةآ95-؟آ7مادةمنالمامن

ءيافوالعقوالعاهات22ول-6!ل6هادةمقالتاسع

أخرثثهوأمورونحديدهاالأسعار24ء-2نذ8مادةمنالعاشر

والمهمفن.المنزليالناءةتعلق

.واءيولنالعمالاستخدام27،-2؟(مادةمنعشرالحادى

ءالرق282-278مادةمنعشرالثانى

الثامنبالقرنمنللأولالربعفىفامممطينعلىسرجونلستولىولما

تفرعبهيةالشرهذهاخذتحمومنلانهابىحعورشريعة*ـانتقاتةمءق

الاولينبالآباءانمحةالقصصفنجكالاسرانلهاللمجتمععلىنفممها

-"تامار"حرقيقرالمجتمعجدكاحموربةشربعةأهمةإلىتشير

وليصهحموريشربعةمنمستمدةهذهالحرقالزلاوعقوبةلاقزافها

ء"8ئيليةجاالامرالأحكلعامن

خدح.ءندمااسرائيلفىوقعقدواحدآنفىالأختينزواجكذللع

وبينبينهتمالذىالاتفاقمخالفا،ليثه،ابفتهوأعطاهيعقوب،لابان،

5لابان،عنمأجلهاومنبحبهاكانالتىراحيلهاباختهازوجه،يعقوب

بعكةهاالأسراشنيةالشربعةحرمتهالأخمعننونولج،2،سنينسبع

ء2،ى38!ويئة(؟)

ء؟"قظ"9يئقكأ(2)
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التىبةحوربشريعةبىلاقديمايقمكانالأقينيهنأببعأنللىيمسبرمما

وراحبلليثةأعنىيعقوبزوجقانجدثم.ازواجاهنالنوعهذاتبيح

الشريعةفىالبفتونورثجلابانلدهماواترثانوأطفاله!أنهماتعلنان

كذلكءبىقف،حمورشريمةعلىاعحماداقديماولباحتهممنوعرائيلية"الا

تهتمبينابيةالاسرا"الشؤغةفى!رلهيردلميقوب،2،اغذهءالتبنى

المتعلقةتكالتوراةفىنهامجءشةوأوضحءكثيرابىحمورشريمةبه

هئجرمنتقفالقديمةالاسرانيليةالمصادرنجدوهناوهاجربساره

،"التكونفىجاءتناكمافالقصةءمختلقيزموشيزالميرلثفىوحقهوابنها

امماعيلولانهاحرةوأنهالابرأهيمالثافيةالزوجةلنهاعلىهاجرتصور

وإ؟سالجمبهاالاستبدادحقنمللعلاسارةوأنالميرلث،،،فىاقى

الوجهةهذهننفقوهنامنهاوالتخ!ىطردايستطيحالذىهوفقط

تتعاقأخرىسعةالتوراةفىوهناك5نماماخوربيىشريعةموقفق

هذهوأنلهم"14أنهاعلىهاجرفتعرضمنهماسارهوموقفوابنهابهاجر

باغتهأالتىمكأنتهامننحريدهالهالخقسيدنهاسارهعقتطاولتمةالأ

لممارهإبرابمقذوقدللحوارىمرتبةإلىوإعلدتهاالخعططرسقعن

الرحيلهبلىلضطرهامماماجرسارهولضطهدترغبنها

أمثلةهنسضمماأبعدحموربىبمضربمةالاسرائيلىالمجتمعوتأئر

الاسرانليونينزلأنفبلالمجتمحهذاإلىطرإقهوجدالأثرهذاأنإذ

تحدثافاليوراةوعرضاطولاسيناءبنرعونكانواعندماأعنىفلسطين

ء؟1ى3ءتكموبن(8،

ءهى"8"جوبن(2،

ء8ى3،2(امحاح

ء؟ءى؟6،،(تكوكة

ء8ى،5،6(فكليئ
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كاصءيثرو،إلىلجالقومهالقشربعبرضعمهتماكانعندماموسىان

،يثرو"ابنةمنافرنأنبمدوبخاصةعليهمقدمهوفايستشيرهمدين

عربيةشريعةاقتبسأنهالاستمثنرةهذهومعني،(،،صفوره"وس

السيائية4المعيديللثقافةخاضعاكانللإفليمهذاويرمدبنأنإذجنوبية

نجحتوالنى4للتجارالقواقمحبةفىالمثيلإلىالجنوبمنلنتظتالتى

وإذا5ظعتهاالنيالطرقامتدلدغلىاقسئعمراتمنكثيراوأسست

علىوفدواحمووبىشريعةأعابالأشوريينننالباباأنهذاإلىأضمفنا

المعينبينبلينالقويةالصلةأدركناللجزبرةخوبمنالرافدبنأرض

وهذهأخرىناحيةمنالأشوريينلليابليينوبينناحيةمنالسبا!ين

الجويرةأصقاعغتلففىأضواههانشرتوالغقافيةالتشريعيةالعلاقات

ليرتعمرةكلكسبائيةبيعينيةعرقبائلقزلوبخاصقحيثكانتالعربية

ء،مدين"اشوطنتالنى

مديتيةمةسواءكابيةلإحرالتثريعاتوبينموسىتشريعبينفالصلة

فلسطين.شولهقل!الاسرائيلىالمجتمععرفهاجدافديمةخورابيةأو

والعرفوالعاداتالتقاليديالفونالاسرائيليينرأينابذاعجبلالذلك

خلرججاأوفىكنعانساندةكانتالنىوغيرها4الشغهالأحوالوفوافين

مراتلىوالااحمورابىالتشريعينارتبادلأنبالذكرالجدبرلفىء.لكن

تبوأهاالنيللثقافيةالمكانةفإنوشاصةلاهوتيااخقلفللهبلامدنياتمأن

المجتمعبلغهاالنيالمنزلةمنكثيراأعلىكانتيأنابلىالعربىالشعب

لفزعةبمممببءممغيرالدولةسنطاذنجدلنجتحهذاففىءالاءرائيلى

فملاأفرلدالأمرةبينالقويةوللرابطةالئارفيامنعللهناومن4القبلفي

نأحتىترباكانوالذممةالزوجاتتعددكذاقربالأمنع!التراوج

ء؟3ى13بن،؟(نكل
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أمةأنأصاالظاهرةهذهوتعليلءاستئدالهفىينتجهلمالقربمقلعهد

بحبكانوالثقافةالحضارةمنإيراشاوابغتالبابنيةكالأمةعظيمة

نحدلذلكىوأخروطائفةوجنمميهاجذمبهايينيفرفواللامشرعيماعلى

ثاطالاسراالمجتمعفىادللب!لافالعالميةالإنسان!ةطاخيعهاتشرفى

العربىبهانهضللتنثتلكلحلميةبرسالةينهضيلموالذىالفقوالصغير

للمحافظةعلىالبابليةللشريعةوحرصتمسكسرهانفهمومنالبابلى

للحالبمخلافلقوباتيافممىالسارقأوالعتال!وأخذ1ليةاهلى

النموطورفىمجتمحتثريعللاسرافيليفالقشريعبرائبلىالاالممضمع.فى

يفرقعللىقانونففىنجيعيشأنمنهتتاللبالتىنةالمكابعدييلغلم

مخالفةالدينليملتعمامخالفةأنكليعتقدشلىفالاسرا"والمجسمعالعقيدةبف

.العام.لنقانون

الواردةتالحهيوجاءتخاالاسرأةليللقانونفيهاجمعوثيقةوأقدم

ويبهد،العهدكتاب،باسمتعرفى-الوثيقةوهذه"للأللخروجسفرفى

إلىالكتابهذاوينقسم5حمور*قايعةشرمنأخرىنسخةيكون

يتناولالأولفالقممموموضوعأشكلللآحرنىكليخظفقمممينإلى

هذاالعقانديه"3،إلمسائلفيعنىللئانىالقمحمامالهج"القانونيةالمواد

بيماشرطةالأولللقمممفلغةالأسلوبأمالنوضوعناحيةعيها

ذللمفمربحالاستثناهاتبعضوإذاوجدناءأمربةالئانىالقسمجمل

وتهاكرارءحذفأواضافةمنالكتابفىوقعالذىالاضطراببعمق

فاجبلةحموربةلغثريعةمطابقةصورةخمعانصهفىحتىالعهدوكتماب

ء23-؟ممة*؟و؟3)هولح(؟"

ء؟1ى22صلمد؟ى"؟ضروج(2"

.؟3ي23صلمد؟7ممة22فروج"آ(
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فىكتابنردلمالتىالبابليةوالموادبةالعبرفىأصاشرطيدالبابليةالشرطية

نقرركماالاسرانلىللمجتمعفىاليهاالحاعجةأعدعغهاستغناءالافعلةالعهد

القانو"4.المعافىهذهءلةالتعبيرءلةقادرةتكنلمبهالعبرأللغةأنأيضا

ضائياءمرجعالكلنايهديهتبكتابلملذلكالصادقالنعبير

حمماقأايعسمدوهوالتثنيةشرالعهدكتابغيرنجدالعهدالقديموئ

حمورأبىءشريعةوءلىالعهدحلكتابكابا

اكهنةشريعةوهوالاآخراشراذليتممريعيمصدروهنالث

بالكنهةوخامةالقدبمالعهدفىلردةالوالمثرأحجموعةءقعبارةوهو

نجد-الكهنةشويعةثناياوفى.تاريخىشرحمعنصوصبةجموعةفهو

والأعيادوالقرايلينوالكهنةبالطقوسضصرهو"؟3القدلسةقانون"

جاعةوالاعدلموسائلمنكوسيلةاطرقبذكرأنهكمااللاويينوطهارة

هنلا2ابةمعالحالوأمهابي،كذلكأمرأةمعيممطجعالذىاعدلعا

ء"3"تحرقبالزناتدنستإذ

ائيلى.الاسرللجتمعيعةشروجدفاالنيودبلىأقديمايهدتركناوإذا

التورلةتعاليموخافىالربانيينوضعلأهوآءبعيداتطوراتتطور

أفكرتالتىلأطيرةالدينيةالثورةفيامعلىعاونمماوهدأأحيانا

الاسرائملىلأنوذلكالقرافىالمذهبأنىورشتهالتبودقدسية

تجينحتىالإسلاهارايةنحتوينضوىالإسلاىالمجتمخفىئجينديىلم

-62-؟7نيلاو(؟)

ء؟،ى25لاوبون(2)

.9ى2"لاوءق"كا(
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وحقوقهةالمرأةبمكانةيتمعلفبماوبخاعةالمثريعتينبينالثاسعةالفروق

ماكادول!العربالبهودلأنوذلكوالاصلاميةالاسرائيليةالمثريعتينفى

.الجزيرةفلبعنالمسلوناجلامأنإعدللجديدةأوطانهمفىيستقرون

ابهراقفىمجواأناضطرواحتهادساتسهممنالنامهـخءل!سلامديانة

تلمودى.لنظامدينيايخضعونالآنقاسبةقافهمحياةوفلسطينشام6و

أمربمنه،بينالآنفهمالقبليةوتقاليدمللدينيةحريغهممنيقيدشديد

أحبه3تتبرأنوإماوطبائعهموعادانهمأنقسهممنيغيرواأنإما

الاسلاكخبللمضمعخيعيةالاوللحياةميايتعارضماوبخاصةدو+طتا1

العربىء

أأاذكرإذولسلاموئيليةاسرلليوهياوثنبةوولمعةأءنضيأحقيدقاسركايماقد

للنماولبن-وتاويلاتالفقهاءبفقةبعديتاثرلمفتيادينانعنىفانماالإسلام

،(ي،الدبنفىكراهلاا"أالقدةحريةويقدسالقسامحدبنصلامالا

هديناسانا8وفلبكفر،"2(شاءومنفليومنشاءفمنبمرمناعقوقل"

لأنفسماحسنتمأحسنغمإن5و(3،ووإماكفوراشاكراإماالممببل

فلنفسدأ:سرفمنربممنبمانربمقدلجءو،4"،فلهاأسأتموإن

،بم،فعاجهاصومن

الذيمالقرآنوجدناللمثخمبةالأحوالالىالمقيدةتركناوإذا

ننةلمةالاسلاىالمجتمحفينطمهاكبرىعنايئالانسانيةالناحية5:،لميعنى

ء251ىالبفرةسرزة(8)

.29ىاليكيف-ورة،2،

ء3ىالإةانصروة(3)

-3ىفلإسمراءتحة(8)

-؟ء8ىةاال!صرتحء(5)
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الهافيوحةمكانارفعاتتبوأفالمرأةمنهبخير4الحدثلاشريعةتأت.لم

وطهركاصطفاكلقهإنيامريمالملائكاقالكأوإذ"الرجلإلىيوحىكما

2،5،،ماقوحىأمكإلىأوحيناإذ5و،؟)العالمينفنءعلىاصطفللثو.

اليم،فىفالقيهعايهخفتفاذاأرضعيهأنموسىأمإلىوأوحينا"

"2،،المرسليقمنوجاعلوهإليكرادوه)ناتحزتىولاتخافىبرلا

فاستجاب،والمرأةالرييينلئماواةالإسلاميقررأخرإتاتوفى

،8"،بعضمننضموأنثىا!رمنمنمعاملأضبععمللاأفىرصهملمحص

طيةحياةفلنحيينهمومنوهولنئأوذكرمنصاداعملمنهو

ء"5"،يعملونماكافوأبأحسنأجرم،ولنجزينهجخ

الله،أملعاسيانوالريالمرأةانلناصحوعرهاالآياتهذهفمن

لجوتتصرفوللملكيةالمديابفىالحقفلهاالدفيااةالجفىءوسيان

شىءعنلمظبنفاننحلةصدقاتهنالنساء"وآتوالرجلةتصرفتملك

الوالدلنيكممانمعيبللرجال،و،19،فاهرهندنابملوهةنفسامنه

كزأومنهفلمماوالأفربونالوالدلننركممانصيبولافماءبون.والأقر

نصبوللنمماءاكعتسبواممانصيبوللرجال،ومفروضا،"7،-نصيبا

ةء8"،أكقسبن-مما

"2)

"3)

"4)

"1)

"3)

"مك(

ء،2ممةسرانآلة

ء3*ىطه

ء7ى"ةهمن

.195ىمرانتلى

79ىنلنيه

ممة8الن!ء

ء7ىالفخء

532ىايفاء
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!!كالمسذةافرأةتتبوأهاالتىادكابةنرىوغيرهاباتالآهذهفمن

وشرائعتخفعلتعالإمالأخيرةوجرنا:ديةاليميينوبينهاقابلناماافا

عننوهأوقد.اليهودربانىوضعمنسوإنماسىءفىالتوراةمنئيممت

منزلةفىالأسرائبيةللرأةوضعتالتذتد؟النعاليموهذه5التالود

حقوقن5ربجأقلوالأخيزةأكورلةعليهافرضهمهاالتىتلكدون

الطلاقحالةفىأوالزوجوفاةعندأوالزولجفيسواء4المسلالمراة

للحوديراجعانالقالهقءويخوغرهاذالماحذفىواكصرفوالميراث

سوطاه5و،،حطنينو،"كتوبوتللقصول،نشيم،سيفزالبايلى

.4المجسلاه4الثر؟فىنجدهاالتىوظلثالتعاليمهذهبمينيقابلو،فدوشين

المحا7إلىنليةالاسراالمراةلحاتإجلهمنالذىالمببندركهناومن

المثضيةبالأحوالتغصلالتيالقصايافىللفصلالإسلاهيةالمبرعية

فاجتمعواينتظرمالذىالمصيوسوءسرائيليالاالدينرجالضمهى

ءالإسلاموتعاليمالنرعيةأحبهمهممنكئيربيينووفقوام759عام

تيلييقالاسرامنجماعةأنكفريفيةالدالقلقلةلهذهالمحتومةالنتيجةوكاأت

،5القرائينبطائفةهذايومماحتىالمعروفةالفرقةوأسسواالتذودبةيحةبالشر

اقضاء

شيغ.وسلطةمنظاقضاءلرمنتطمةحكومةالقبليةالحياةتتطلبلا

الفصلبحاولفهوتنفيذيةنملةسلطةمنهاأكفرأدبيةسلطةالقبيلة

فبييهلنرلدمنفردبنبينيقومقدالذىالخلاففىودىبطريق

اظريحأعلىلفرهنهلهسلطانولايرشانهأوحكهيقثلاأنولبتخاصئين

أضضيخ.هلىحكهتنفيذيستطيعلاالقبيلةفىشفيوأنرىءللتنازجن

عن-واليوم"عليهائقمكيلانققامتعرضذللتلحولولوفيهانرد
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وحبالرأىبحما*اشهرواأناساأفرادهابينمنتختارالقبانلجعض

القوةلديهليستالقاضىهذاوحنيالقماءفيهامناصبوترليمالعدألة

الفكلعنوعبزالقاضىعلىفضيةوعرضتحدثولذاأحكاههفتنفيذ

وأحبهمهءللهالقضعيةهذهنركتفبها

الدبنرجالقفاءأيفانجدوشاتهالقبائلشيوخقمماءوغير

قاضياكانمدبنكنهةكبير،ينرو،أنالقديمالعهدوبحدئناالشةأمنى

5(ف،ايأ

النظامأعن"عاالتقاضىمنالنوعيننجلىالاسراشلىللمجتمعوفى

مشكلةعليهعرضمتماإذاالنبىلرةالكاهنءالقعليوالنقاها.لإخمقونى

لهك"موسىنعلهكذانربىيماإليهفيوبىلفهاستشارللمشاكلمق

حبهموالأللدينيةالتعاليماتباعإلىالشعبارشادالكلهن.ووظيفة

بعرضهاالمخغاحمان؟كتفىفكاقالصغيرةالقضايالماءالهثرعية"يح

الدلحوممة.هذهمثلنظ!عدادةخعاشرونالذينآقبيلةاأوللأسرةشيوخعلى

اتجمعفىموسىأوجدهالتشسسىالنظامهذاأقالتورلةوتعمن

ء(8"مدين،كاعنيفرو"لرأىاتيافة!لىبملاسرا

علىضيفآوالإدارىالقضاقالئنظيممننولحنجدالآياتعنكففى

خممم!يأاوألفلكلأنلحةينم!التنظيموهذانلمجتعالاسراثيلى

ء؟3ى8؟وجخر(1،

ء؟9ىو8ءى؟*حخرو(2،

ء58ى33جةة:و25ى؟8حروج(31

ءممه1؟1؟وحنعقد؟*28وصء.ء؟9ى؟8وجوفر؟"ى؟قثنية(81
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هولاءجوعومنللرئيمنوهوثخيعينانيجبرجلاسعفوة

عندماالاسرائيليةاجباعةقيادةؤلىالذىالشيوخمجلمنآذممونالشيوخ

أنعلىالمجلسهذاأعضاءإلىينظرونالقوموكانفلسطينإلةفزحت

المجتمعحرصىلذلكلاحرائيلوحكاماقفاةلختارمالذىهو(بهوهإ

حكأمالأهذهيخالفمنوفىوأوامرمأحكاههمتنفيذعلىالامرائيلى

المجتمعهمن.يطرد

وبخاصةأرخمكاةالعصرذلل!فىبلغفدفكانالكهنوتىالقفماءأها

قعالمجنجدوهكذا.قريةكلهافىبوجدكانالقضانىالمبسهذاءفإن

لفمعلباالكنهوتىالقفماءيمتاز،وثاقينن!ائيينلنظامينبخضعئيلىللاسرا

ءفيها،"،للفصلاللهبامتمثارةيقومالكاهنلأناالعبةاالقفافى

للرجعوهوالقضاةقاضى4وظيةلالمكمنحفقدلنلكيالعصرأما

الأخرىالقضاياومن"2التقوعيةوالمراةقمةمنهذاناتينكما.الأخير

ء،31قاةللفقعلإليهمباشرةأمحاحهابهايتعدمكانالى

فعندالاسراشلىالمجتمعفىجدابسيطةفكاتتالدعرممةإفامةأما

بجلمميةللسوقفىأعنىوالمغرلهللبيعالقوممجمعحيثالمديهمدخل

باالقضافىللفصلخاصةقاعةسليمانشيدحيثأورشليميخلافء-،8"للقناة

عليهوالمدىالمدميةمنكليحضرأنالعادةوجوتءعليهتعرضللتى

ءعرتيتولىوموضوعه

ء8ى22خرج(؟"

ء؟8لتافىصموءبيه(2"

-2ى؟"قينوصصرفيل؟1ى3الأولوسوك9ى؟7تثبة(3،

ة؟9ى2؟ةفخية(8"

.ء؟ى25وص2ءى2؟وص"ممة؟7تئية(5)
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مقوسمذىالشهودشهادةمعشفويةتتمجباءاتالا5هذوجميع

وبنمة"؟"قالعاابنهيعدامعاصداريطلبالذىالوألدالشهوداحنار

شاهدينشهادةفهاتوخذأنمجبدعوىكلأنءلمهاصراحةنالقانو

ه"2يتلالأعلى

الحك.واستصدلرالمتهيخلإدانةتكقلاالواحدالثاهدواقوال

نحوزلاأنهتاربخهفى(يوسيفوس)البهودىالمورخويذكر5لمهو!"باي

صدقمنوالتاكدللشامدبمناقممةمطالبوالقاضىءوالعبيدالانماءشههادة

والعقوبةازوراشاهدعلىايقاعقوبةللقلضىمجوزاك،")4:داهش

الشهودتوؤعدمحالةوفي.،ه"هلسيعثهدلللىىعلىتوقعالنىتلكهى

يصدرحلبعلهاالمرأةخيانةحالةوفىالقعمم،1،عليهالمدعنهايودى

أمامفوراينقذللحآأنكما،7الكهنةر4شمسفىواردهوكماللله

ءصدورهعقب،8"القاضى

باتالعقوقالمن

القانائهوالاسرائيلىالجتمعفىالعقوباتقانونفىلالمائدالمبدا

ء،..بالسنوالسنبالعينالعش،

(؟"

"2)

"3)

"5)

"1)

(7ث

81)

د؟8ى.خسة؟2

ء6ى(8فىوانجيه1ممة78منبة

-35ىكأ5والعدد"ممج69وص1ممة؟7تثشه

ء؟8ممة؟9تثنبة

ء؟8ى؟9ففنية

ة6ى22نلهروج

3ءمح-؟؟ممةههدد
ة2ى25نفنية
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(بث"وكذلهم8بقنمد5+ن5)باسماطديثائتهثرخفىيعرفأوكما

بةالعقربلوالانتقامالئأرمنهيقصدلاخلاتثمروناءللكنهة"2،يعةشر

نيةءللقانو

-للمتخامحانالطرقاناشقإذامابالديةادممهذايستبدلوقد

الدعركةرفعفىليجتمعحقفلابالجمصمإصابةأحداثحالةفىكمذلك

شايبوجدلاحيثالقننلبالمبدأعلاوذلكالمصاببهابتقدملمما

القتلأوالموتإلىالمففىالضربحالةفىلعنءقاضىلايرجد

ءالدية!آ،تقبللا

يجهعبدقتلحالةففىالعبيدعلىتطبقلابالسنالنمنوشريعة

العبدعيناتلاففىالشدتممببولذ!ثمنهلمببدهيدفعأنالقاتلعلى

ء،8لهعتقههليهوجبأسنافهمنسنأو

أعىمعنوباتطبيقاتطبقبالعينوالعينيالسنالسنشريعةمجدحم

تقطحكانالعضوهذأسرخطيئةالجمملعفاءمنعضواحرفبذا

رجلعورةإلىنمتدالتىالمرأةبدأووضفعهالوالدإلىنمتدالنىالابقول

ءلإبذاثه،م،

ابمانىأسرةأنرلدمننردإلىأىينصرفقدبالسنالشنيعةشرقم!طتو

ء2؟ىآ9واثج2"ى2؟جالىو(8"

ء25ى2،"2(لاطبرن

.3؟ى35)3(هدد

ء3؟ثمم3؟وبى21ى2؟فروج(81

ء82ى5،25(نثنبة

،الإسرلإيالمجنصى،5-م،
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العقوبةنقلوفكرةءالمأرلهذ"طلةفىوبخامةأسرهكلالىأو

وذلكللاسرائملىالمجتمعشربعةنىجداه!وقالجينةأسرةأمنادإلى

ء،2"للقاتلدهاإرلفةإلاطهرهاولاالأرضينجمنالقتبلعلأن

أفرلدسانرينظهرحتىالجانىرجمفىالمجتمعاشولكلنايفمشروهذا

ء،3)الجريمةعلىويقضىخطيفتهمنالمجتع

مغاننىينفذكانمثلاالإعدامفحمفمخغلفالأرعمتنفيذأما

انتنفيذطريقةوكانتبالأبار،،،المجرمبنىوذللعالمدينةخارج

وأشمنعأفهىاخرئوسيلةوهناكء"ه،المتهمأولاالشهوديرجمأن

امتبمكذلكء،61للخازوقوبىالإعدلمحملضفيذالرجممن

إلىالرومانأدخلهنقدااللبأما8،5)الحرقأو،7،الشنقوسيلةئيلىالاسرا

حكمإصدارسببأماءالرومانينينللولطبنصلبحرمواوإنفلسض

الميتءخالمتبعةالعماديةبالطقوسيهاالتمتعمنالمجرمحرمانفهوالإعام

جسد4!وباتنهرهاوهيسبقالنىغيرأخرىعقوباتوهناك

للدخولةعندزوباتهميذاالرجلمثلابهايعافبوكانالجلدومنها

ء7ي3،وص"ى2ءجوخيجو2"قة7ولثوع*6ى9اقافىللرد(؟)

ة3ءى35مد"(2"

ء؟9ى؟9ففيبة(3"

ء؟ءى2؟للأول4وملو36*،واندده88ى28،،(لأرون

ء**"6"ه(فننبة

ء9ممة2آالنلقدموئبل(2،

ء-22ى2؟تفنبة(*"

-2وه؟"ى7بسثوع9ى2؟طص8ةى25لاووفي(8،
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أمامهبيلدهالقاضىبحكمشخصأذنبوإمأ+جراقث،ليستأنهابيعهأ

"3"بأربعينالجاداتعددوحددالقانون،2)يمتهجرو-غطورةتك-حب

وكان،8"جلدةوثلاثينتسعاالأقصىللحدأصبحالمتاخرةالحعورصوفى

منللجلدشعببةلاثتنتهىبعصاعناأستعيضىئمومنبالعصاأولابالجلد

نحضرةهثلاثإلىالضرباتعددخففنحتىالعصامنأفمىتحوكافت

مرفالاسرانبلىممعالميجأنأيضاالعقوباتقاونمنىونتبهبن

وغرلمة(اضم)أى،الاثم،غرامة:نوعينبينبقرقوهوتحالغرامات

ء(لهم"حطاءوت)%فحطيتة

الاختياربةالعقوباتيعرفلمالاسرائيلىأنبالذكراجديروالشى

نجدهاالأكنلكالقرديةادالاتخمحظإلامنهايصنالمأنه.بذئيل

يبنىأنأمرهنج،ثمى،ود،1إكاأرسلحصةقلا"الأولالملوكبقب

كثيراأقاالهامالمثىءلشءيبرحهولافيهيقيموأورشليمفىبيتا4لنض.

المقصلةومنهايبلقتسائلوبمختلفمتعلقةاخباراالقدبمالعهدقنقبرأعما

.،7)(مبهخث-أ

العقوباتهذهوغير"8(رمهبختبيت)السجنظهرالسبىسروبعد

5للنفى"9(نجدكذلكفىآلمحتلفة

ء؟9-؟3ى22"؟آنثنية

كاء-؟ممة25نثنبة"*)

ء3-؟ى25نف،(3"

.2،ى،؟اقمافبة(حنوركون،،

ء؟7ى؟2فهالثا4ملو(0.5

ء36ممة")صاح(61

-.ء2ممة2ءأومبا(*"

ء26كلآ*وص؟ءى؟1قا.الالنرد(*،

ء62قة6فىنلأالةوك(9،ج
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فالعقوبقبإليهاالاسراثبلىلجتمعنظرةباختلاففتختلفبةالعقوأما

تمرقفالشربعة5أوصلهتيهماشخصحيةأوموصوعيةنتاغتشهدفمئلاقد

شضبةمجسدشضىيسديهاالتىفالإصابةالعمدوغرالعمدالقتلبين

بالعين+للماياشمربعةالجانىعلىتطبقالاصرلرسبقمعكانتإنآخر

..العلاجنققالتبدفعفيكشقمتعمذةغيركافتوانبالسنوالهسس

الحالاخ-منكثيرفىبالاعدلماركلسراشلالاالتعثربعفىيلاحظكما

أشنعمنفيعتبرللنفسفتللمابنالاوتوقالزوجيةللخياقهمثل

والمطاليباقية"،وشرعةمقدساواجاالثأركانلذلكالجراتم

جول.،،الدمولى،باسمويعرفالقتيلقريبأولموالثأربأخذ

القاقة-علىينصبلافالقتلالقاتلأسرةمننرداىيقتلأنوله5،"قم

ذللربعفحمالثأر"آ،يأضرذالشريعةوتعترفأسرتهيرعلىبلوحده

أنهذهـولو،31قلاالقاباعدامالثأراقتيلستتولىأننحاولالحكومةمنى

حالاتحصربحاوليآالحانرىثمللحمكومةدانمدتسئقململلهاوله

لأخيرمباالحالةالعمدقىمجرالعمدوالقتلالقتلقالأالئأرففرقتتطلبالتىالقتل

بحاولفماكانعندلصاليلاأمابمناله!يهأ"،كذلكارادةقدنفذفالقال

اعنصطالعةوالشمسبهأصاإدالكنثأرولالاهقابحعليهقغيلااهدوارالصرفة

شخه.قتلفىلهئورتسببإداأماء،ه،منهالثارالقتيللأهلوحت!قاتلا

حرصر؟.وظبء،6)وصاحبهالثووظروت.حممبتالقصاعيدئحتلف

المثريعفالمتعدوعاونتهمجوالقاللحياةانقاذعلىالاسرائيلىللجتمع

.\-ه9ءففين-قوبن(؟؟

.35والعدد؟9قفنبة(2)

ءطى؟8الثلفىسوئبل،3،

ء.ء؟2ى2ةفروج"8"

ء2-8ى؟2خووج("ه

ة29خووج(\"
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بأىاللواذلقاتلهذاحقهنفاصحومخقمقهاللرغةهلى-حلىانضعجز

.*ندس"،،-مكان

احآرلمهاعلىالاسرائيلىالمجتمعحرصرفقدمةلعابالآدابيتلوفبما

فكلجهاالاستهانةقسهلهتسولمنكلكلعداهاالاعقوبة.ونىض

المئريحةحمرتذلكوحلهك،يعدمادهوأنمعجنسيةفاحشةيقهـترف-من

ءيدنثع،المستهترعلىالعقوباتأقسىوفرضعتوالأفاربلأهلاعورةكصف

ففرضشرفهاعليهاوعليالمحافظةيهفلخبقمثرالأمرةللمجتمعأحاطكما

منشرفةالانتقاصب!للرجلمحاولةأوالزوجيةالخيانةعلىالعفوباتأفممى

علىأحدهمااعتدىإذابنةالاأوفلابنوالموت،8)زوجتهحوعفة

ء،هوينلداالو

اهقمتوصيافتهاكذلكالعامةبالآدلباهتمتالمثتريعةأنوكا

لملحسعدمأويلا،الوثفيةإلىالعودةنفسهلهتسولمنلجفاعدمحتبهنفسها

جراءوملا،8"الختاناهمالأو،76(السبتلا)

؟أ

"2

(3

(8

"ه

"*

!ب*

ء؟3ى2؟جخرو(

.؟9ى22جفرو(

ء؟8يونلاو(

ء؟3ى22نثنبة(

ء2؟ونفخية2؟(خروج

ء؟3تفنبة(

ء3،(خروج

.؟7هثكبئ(
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الحنىنونالقا

المولطن-

لرشة-عنبلغالاسرائيزللمجتمعفردفىكلللمترقمجمبعيتمتع

عيتالمثرللولائةمنهماكلفيخععالمتزوجةغيروالفتاةالقاصرادلفلأما

ادلجةاالرجلأماءوالرقيقالمتزوجةالمرأةمعالحالوكذلكللاب

ين.أعنىالعشريةيعسكرالخدمةسنمابلخإذاولكنفقظفيضلالقميلة!ل

ء؟خرى)ف(معاملةوبعاملمنهالقبيلةموقففيتغديرقاصرغيروأصبح

كذلكءيشام،2،كاجانهوفىفيهيتصرفسيدهملكفهوالعبدأما

!ر.نعوصاحبهعنهيعوضيدهملكليىالذىرالأجنبىللهجدالشدقتل

العبد-.كلتطبقلاباالممنوا)سهابالعينالعينشريعةكذلثء،3،المتاع

ء،8"هنسرءالمعلملةيتهتححماعليهالمحافظةحرصخليعةالشرأنفىلرنمبا

استرقاقه.مةالساجالعامفىالدبنعبدعتت!وجوبعلىالشريعةتنصكما

ءلكةهذهقبليععقوشلياسر)"وهو

الأجنبى،مقالاسرائبلىوللمجتمحالاسرائيل!المثربعةموففأما

الياله!العربىينيفهقلاالذىالبافىالعرةالمجتمعموقفتمامافيغماير

يمقالذممةئيلىسراالاللمجتمعفىالحالييخلافمواطنونفالمحمعالابلىوغهـبر

ء-كاى27واليويونكاى؟العد"(؟)

ء2ءى8؟بخخرو(2لإ

ء32ى28خروج(3"

527-21ى2؟"8(خروج
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يعيشالذىالاجنبىبينيفرقفالاسراذلىالاسرائيلىمجرعلىسرائيلىالا

الثافةوعلى(جير)الأولءلىيطاقفهوعنهالغريبحنيوالأمعه

لسرلجلهةبسبطبطهمنلا(ةحهركة)أعنىيبالغروالأجنبى("ل،يرى)

هذاعداوفبمافقطكمميفبحمايتهينمتعانهولووامانو2،حمايةعلاقة

يتمتعللتىللحقوقهذهحتىالاسرائيلىللمواطنحقوقمنلهلاحق

اعولمبمدسبمةنحربرهأوالمتمعفلالؤأطناوالمعدمالققيربها

5(2دينلهرهينةكانإذا

بحبىويتمغعالاسرائلىمعيعيشللذىللأجنبىفهو(جير)"أما

جنبىالأو0،5،المتعةزولجعليهوبحرملهف"منقوصةحقوقهأنولوالمحاية

دونهبلالاسرانيلىمرتيةفىليمىكاش،نكلى،أو،ج!نر،كانسواء

بالرغمفإنهسرائيلىالمهحأمبهعيدة5جير5لااعتنقولوءيلا،منزلة

.،7)أخرىمعاملةعقاتديايعاملذللحمن

جير،5لاكلحرمسراشلىالافالمجتمخالعقاتدبصريةيتعلقفماأما

لعقيدتهمنايحه4الاسراشلىيعتبرهاوالتىالاصنيةهباداتهمباشرة

جير،،"طالبواأنهمحنىتعصبهمفىيعيداالاسرائيليونوذهببم،نجسةو

م؟)

فك(

"م(

"1)

"*)

"8)

ء2؟ى؟،ةبنثن
ء؟"ىفكوبن؟3

.*؟ممة23ونهلا3ممة85نهفنبة

.*آى؟"وقفنبة9ى23وعة2ءى22فروج

2ءكاومة7قفنية

ء2؟ممة8،تثنبة

ء*-7ممة؟8نلأولهطاسو2؟ى؟،قثنية

ء؟9والعدد*"وبى؟8وص8*لاوبوك
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الفمحأسبوعفىعليهبجبأبهكما()كبوريوموبمالسبتباحترام.

كانمخشنا"ل"إفاإلابالعيدالاحنفاللهولاإجوزخميرازبزاإكملالا

ضدبهاياتىظلقةكلعنبالتكفيرعمالب6جير5لاأنكما

جميعويودى"!أ،بهوه،لسمويقدس،2،الاسرائيلىمثلمثلالهثريعة

9غلهاالاسرطنالوفىلايرتكبحقةالمثريعةبهاتاصالتىللوصايا

أمامبالاسرائيىبالمساولةيتمتحهذامقابلوفى.اللهيغضبعملا

فليمميةالاسرائيلىوبلينبينهمساواة!فمذاكعلمنوبالرغم،8"القضاه

نفسهاسرائيلىوباعحدثو)ذااسرائيلىبرقيت!الاحتفاظفىالحقله

ألرفيقمعاملةيعاملهأن،جير،"علىضرام،جير،إلىرقيقكلبد

رقبتهعىفىالحقالمسترقولأهلالحرالأجيرمعاملةيعاملهبل

5شاهول،5،منى

النكاح

ويتممباشرااميماالمجتعأوالدولةتحهملا4شخبمسألاالنكاح

ملكفالمربةلذلدفىوضراءبجعقدهوشرعهاضدطريقعنللنكاح

نكاحالحفىلهأنكماالطلاقفىالحقفقظهوولهللرجل!خاعن

اتمامدونالمثريعةتحولولاءللهظماتوامتلاكزوجةهنأكثر

الأتريينءأتربأوثنيةالوالشعوبمنالزولجعندإلاالنمحصيفة

ء؟9ى؟2وضروج29ى؟ةلاوبون(8"

ء؟5العدد(2"

ء؟1ى3،28(لارون

.58كة02وفد22ى2ولاوبرن("،

ء67ى25لاوبون(5)
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الاسراشلىالمجتمععلشسلطانهويفرضينمحلمالتثمربعهذالكن

تروجكلىلكداودجاء.بوعز"همعنسلهاومنموآبية(روث)ةبلا

اب!هو،"حوامالعظيموالفنانفلسظينمة،ث،لمرأةمنشمشون

شةاط(أوريا)لقترنذلكج"2لعةوأسراولمرأةصورمنرجل

."8"جداةكئبرأتالأجنبيافوسليمانداودنساءأماشلية)3(السرمن

،م9محظيافللأجنبياتالحربسبايالغاذتجيزالنثنيةنجدوأخيرا

جنبياتأمنيتزوجونحتىالكهنةنيليينمنالاسرا؟ننجدكثيرإلمبىبعدو

ه"6"طويلبعدكفاحإلاالخطيرالتيارهلأامقاومةفىعكلزرأيخحولم

يعة:الشرحرمتفقدالافارببينبالزولجيتعاقفبماأما

ء،7الأبرلمرأةمنللزولفم-(

لمه"ملأ.ينتأوأبيهبفتأختهمنللرجلزواج-2

.لهه،حماتهمنالرجلةزواتما-3

ءلهذ،البنتابنةأوبىالاابنةمنالزواجه4

(؟"

"2)

"3)

"8)

"5)

"6)

"7)

"8)

"9)

"5"

ء"ى؟6وص5ء.8ى88قغاة

ء"،ى7لوألا*وملال

3ىآآاليافهصوئجل

.3"ى؟1وبى؟ىآ8الأولطابرو3ى3الخالفىعيجوئعل

.؟ءى2؟ففنية

ء؟ء-9مزرا

ء2ءى27ونهة؟ى23تففمة

.22ى*7ثسة

.23ى27تثنية

.؟"كل،*لاويرن(
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)"بح5الخالةأوالعمةمنالزولنم-5

2أالعمأمبرأةمنالزوأج-1

ء،39الكمهمنالزولفم-7

ء،،"الأخامرأةمنالزواقكأ-8

.وايفتها،"،اهرأةمنللزولج-9

.معالهلأ،أخينمنالزولنم-اء

علىتنصولمابلتهمنبالأتواجغرملمأفهاالنظريلفتومما

نجد-فمعلا!رمجاءالذبنمنقرابةأشدأشادبينالنكاحتحربم

اغرنكاورحبلليثةوهمامعاأخمغيببينكحيعقوبمثلالأولينباءالآ

واخوانهنللإخوةبينالتراونجداودكرسروفىباختثلبراهيم

المثريعةمخالفةكثرتالنبىنجلحزأياموفى."7"*راهلالأسرةفى

ءبال،أقوىكانتالعادةلأن

للطلاق

كتاب!هذهرغبتهيبدىأنوءلميهفقطالزوجحتهامنالطلاق

ءآكا-؟2ى؟*لابييبوفى(؟"

ء؟8ى؟*يونةلاو(2"

ء"ةى؟38(لاو*نل

ء؟1ى؟8"،(لاويون

-؟7ى؟5،8(لاو+ون

ء؟8ى؟8)6(لاويوق

ء؟3ى؟3نلنأفىعموئي(7)

؟؟""ى22،ء(حزبلل
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هذ(توفىثمآخربرحلافطلقة!ساكووإذا(،ث"يتوتكرسيفر)

لهث،عمسمتهإلىإعلمتهاالأوللزوسجهابحقلا4:"طاتتأوالثافىالزوج

ء،69!ميالقدفىينعهدنتبينهايل!يمةالقدئيليةسراالاليدالتقايةلفالمثرتخاوهنا

وجودعدمنهمةأنثبتإذاأ.رأتهيطاقلنللاسراشلةبجوزولا

ءعيحةبا،غيرمهادخولهعندالبكأرة

ءاوالشرالبيع!

تجاريةمجتمعاالأذهانإلىيتبادرقدكماالاسرائيلىالمجتمعلاين

عكودتبوبعدءالبابلىالسبىفىللأللتجارةطعميتذوقلمفهوبالطح

عقوديمعتخدملمأويعرفلمكانوإنالنجارةيباشرأخذالسبيمن

وعقودواليثراءلإنجعقودوتتفقءأرميا"5،أياهاإلاوالمبرلءالممع

وشرل-بيععقدييرملموبذاءبايلفىمستعملةالئىكانتتلكهعالزواج

.لإبراممتبمةكانتلنىالقديمةالعادةوأما5العقد"6،مقاهاليثمهوديقوها

طرحعنفعبارةآخرإلىشخصمنالملكبةلاأقمالأوالشراءأوالييع

روثلهم"فىجاءناكاالنعلخلعاو"امتلاكهالمرلدالمثيىءعلىالنعل

الماح.المثىءعنتنازلهعل!دلالةلذشنرى5حذلعيسلم،ء5كانفاليائع

يبيعانبنالاعلىالصيرمنكانفقدوالعقاربالأرضيتصلوفا

"2

(3

(،

"ه

(1

"3

"*

ء8ى3وأومبا؟ى55ا-+حما

ء؟كةعأرميأ

.؟4ى3النلقوصوئيل3ىكاهوكيم

ء؟9و(3ى22!ةفة

5*ىاكأأرءصا

.2ء-7ى32جوبنة

ء8ى6ءمزمور

ء7ى8اءطالح
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نينتربطالتىالقويةبالراطةيعثسعرلأنهوذلكالوالدانلهخلفه-ما

لذلكأفاربهأووالداهدفنففيهاوخاصةالعقارأوالأرضوبينالأسرة:

أعنىالشفعةمممأفو!ذاالترلب،؟،هذايبخألابنالااميةكانت

فردىفلاأرضهبيعإلىللأسرةأفرادأحدالظروفلضمطرتكا

دفعهالذىليئمندفعيعدالمباعةرضالأاستردادفىالحقأقاربه.من

ء(2"الفريبالمعثترى"

بيعهعلىومضىصورةمدينةفىيقومالمباعليتكانلذأاكن

بأنالقائلالرأىأماةالممفمترى"آ"حتهامنوأصبحالشفعةسقطت.ءام

فقظموقتونمنتفعونالاسرانليينوأنللهمكالأرضجميع

الديطالتخرجهذاعلىفقط)"،واعيدادينىتخرجوهوجدافمتأخر5

،ادورةالمدنداخلالمقامةللمنازلاسقئناءجعقاركلأصبحبدابى

أعويفنأه،دفععاماوبدونفسينبعدلستردادهصل!الأصاحبهحق.من

عاماءخمسونأشاهالمدةإبجارعقدالولخفىسربيععقدفكلب

ملىاطمعولفىالحقنالداننالمالمنبهلغاشخصاستدانوبذا

المدينمعطفالرهفكانوإنحقهلهيمنارينامن.رهن

.الشمي"6،غروبقبلإليهمعطفهبردملزمفالدائنليلابهيتدثرالذى

تحددلمالمثريعةأنولرالمواطنينمنالقاحمثيهاالرباأخذالقانون.وبحرم

الدينسطادفىمضخمنونوأمرتهالمدبنأنء"7،قصىالأالحدلها

كاءى2؟الأولالصرك(؟)

ء23ى25برنولاو8ى3"أربا(2"

ء3ءى25لاوبرق(3"

ء23ى25لاوونة(8،

-93ى25لاوبرفى(5،

ء25ى22فروج(\"

ء28ى22فروج"7"+
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تتجاوز-لنالاسترفقوها5وبمعهمرف،لسزقاقهمفىاءقفالدائنوإلا

.وأسر*المدبقرقبةتفكجثجسنواتسبعمنأكثرمحلاحيته

-هذهرهنلأنالأرملةملابسأوالفقلررحىرهنالمثريتوصمت

2،5وللحياةرهقلقعالوفىهوالأمتعة

الرعن.واختيارالمدبنلهالتدخولالدائنعلىالقانونوبحرها

إليه-يحضرالذىهووالمدينالدلرخارجيبتةأنعليهبلبريدهللين

6،5،هدبيرالذىللرص

فب6ريعلىحنىللحصوللءلججةالايجكلفحرم!يقاالتشربعوذهب

اعنىاسرائيلىغهفرالمدينكانإذالكنء،4قالاسرائيلىمواطنهمندينه

فاندةءمنهيقناوزانئنفللداأضىا

كلأةمسئولفردكلأنكمامضامفةبردهااللصفيعافبالممرقةأما

خسالرةءأوتلفمنيحدثه

لميراثا

الآخر"ه،الابننصيبضعفعلىالبكروبحصلالأبناءبينبرزع

ومنحيكأللميراثفىالميزةهذهمنالبكربنالاحرمانفىللحقوللواك

لآخرلهمحء

(؟"

(2)

(3)

"8)

"5)

"6)

ء5ءو82وأحب،انثأفىللرك

ء2،تننية

ء؟8-؟ءى52ققنية

ة؟"ى؟*وحزالبال2؟-2ءى23تئزية

ء87ى2"قفبة

-؟+-؟؟.،ء؟لأودونيرك*1-22وىيةممة،*نكوبئ
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غيرالإناثيق،ربيطالبالكركاالابنبهايتمتعالنىالميؤةهذهومقابل

الأترةءربهويصبعوالدهوفاةبعدوذكلأنهءأسرتهمنتملتزوجات

مدىنعرفلاأنناإلا)ف،يرثونفهمالمحظيةبابناءيتعلقأمافبيا

بنءكذلللهألاالمثرعيةللزوجةبقاكنصيبحداالوأميبانكانونمبتمأ

لأنهاوذلكترثفلاللتوفىأرملةأماءالمراث)2،فىالحقلهفكفى

للوالدشلثإذايرثنلاالبناتكذلك.،39الميراثمىجزءوكأنهابغبر

لموإذاءالبلمت"8"شث!وروجودعدمحالةفىلهكنذكوراةولادا

ينتقللطفالالحياةقيدعلىلهيمنولمماتأوأطفالاالمتوفىثنجب

بأرملةجفلقيأنثارالووعلىالأمرةمنالافربجذأفربالى"لكراث

لهاتةاحفدحنيوالدهابيتإلىستعودفإنهاوإلايتزوجهااعنىقلفقيد

ء،5،ثانيةلتتزوجهناكبملقرصة

الشناء
.ا

اليدوىمراشلىالاوسلاحمحاربفهوالسلاحكللمخكلهاقاقر

للغزوالعامةأماالتعبمنميفاءونافةمفرمكروفرسحربةعنعبارة

مراساأشدا!دوكانوإفافارسهاحولالعشيرةنجمحطربق!عنفئتم

الخصرلهيهتبومنالعدومجتمعينوهاجمواحلفاههاالقبيلةاستعدت

سرائيبونالاخاضهالكالمعاركاماءأدراجهويعودالاسلابيضم

ء؟؟ى*؟،آ(قكوين

2ءكأىءهوص3ى35قكوبئ(؟،

ء؟كأى*الأول4ولللو2*-8؟ى؟6الشأفىسموئبل(3،

85ى27مدد(،)

8ءممم؟ولهوث؟حمممة22ولاويون(؟ى38تكوبن(51

http://www.al-maktabeh.com



-59)-

يرقفلممراثيلىالاالقتالأمافن"مقاتلستمائةمنأكثرتتطبغلم

فرسانمنللحنربةقوانهمتتكونحيثالفلسطينىأوالكانعاقخصمتوىإلى

ييلغالاسرائيليونولمءنظامياجيشاأعنىحديذبد،أمنومركباتومشاة

مدينةأوقببلةاميرلكلفكانامنةالمدننزلوأعندماإلاللرتبةهذه

ءإمارقه"2"وعنهنهيدافعالذىالخابىالصغيرجيشه

أمبححتىالاجناىالتطورفىيتدرجالاسرائيلىالمجتمعوظل

أبامظهردلودخلفهثمشاولالاسرائيليينعلىملكوأولعلكا

للخدمةلائقأسرائيلىكلإليهواففماسراةجلىجيمثيةأولثحهاول

لبجتمعتعدادبعملجيشهضباطداودصرلهفالسببولهذا،3العسكريةر

ء،8"ئلىالاسرة

عمثرةنحوبابلالىنقلالاسرائيليينسبىلمانصرنبوخذأنوبروى

فىيتركولمالنظاهىللجيمضيكونونكانواأنهميعيقدرجلالاف

اللأكنهةإلاالعكريةللخدمةمنيعفةولمء،مفيالفلاحينإلاهلسطدلن

المواطنينبعضىلإعفاءأخرىلسبابا،79الئثنيةسفريذكروواللاويون"6،

ءللجنديةمن

لا!مننرقهدةإلىمقمماكانبأنهالعصمرذللتفىالجيثي!وبمتاز

-"ى؟3الأولهوصرئي؟9ى8قناة(؟)

ء2*كل9الناة(2"

ء2ى26وص3-2ى؟العدد)ك،

ء"ممة2آالأولالأباموافبأر؟ى*"أقماتئيلصمة(4،

"8ممة28نثلقالصرو(5،

كأء3كة2الدد(1"

ءه+28ومى8-هى2ءص(7"
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امرةتحتجموعةكلوكانتجندباخمسينمنوثالثةمامةمنواخرى

الحرسكلنالذكهاكانفهوللجيمبىفىبرا!غلاالاولهأما5نحاصقآ"قاثد

ء،2،بعدهمنوداودلثاؤلللمللأكأ

بسعذعلىعاونواالذينالفتيانأولئكمنمكونا3انداودوحرس

جبوريم"،يلقبيلقبونكانواللىلك،2البلادوجنوبعلىسلطانه

هولاءأفىالحرسهذابودوممظم،-الأبطالأمنىالجبابرةهأى

الأبطالةهولاءوعرءالأجانبمنبللسرانيليينيكونوالمالجبابرة

ء،8"اضيأداودخدمةفىمرزقةفلمممطدييينآخريننجد()جبووبم

مغهياتخذكلجثالصنةهذهفىالملوكالمحليونالولاةجارىوقع

ءخاصاأه،حرصاله

لفضلةفانقلىاالجيمثنالاسرفىهاماصلاحايهونالذىسانالفرسلاحأما

إدخالةفىالفضليرجعضاأواليهسيمانإلىيرجعوتكوينهإيجادهفى

أيمثيهايعسكرهذاوكانءالاسرانيلهالهث"للجيشفىالحرببةالمركباتسلاح

ء،7ومختلةمدنفى

والذخيرةالأسلحة

واضتهروالئقيةالخفيفةالأسلحةمننوهينالاسراثيلىالجيشعرف

.68وصآ*ى؟7وص؟"ى8للأولسموئيل(؟،

ء؟8ى*2وص25ى،الأولسموةل(*،

.؟3كة2*وص3ى22الأولعوئل(3)

ء"9+ففي؟"اتمافىصموق(8،

ء؟،فى؟ءنلأولللرك(5،

ء26ى؟"وص1ى"الأولادركثلا(

ء*1ى؟ءوص؟9كة9للأولللرلى(7،
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)فلأ.والمقلاعللقوسوبخبمةالحقيفةالأسلحةباسمدلمبنيامينسيظ

وللجن%،الرماحباستخدلماشئهروافقدونفمالىوجادحهوفاأسباطأما

صغبر.ومجنوالاقوسالمقلاععنعبارةللخفعمةوالأسلحة

الرلحة،يحسلاحأيماوكان(فلح)باسمالعبريهفىويعرفةوالمقلاع

مسطحجزءوسطةوفىمجكولسيرأوالجلدمنسيرعنعبارةوهو

هذهوفى.،"هلجةالدارأعبريةفىيعرفالاسموبهذاالضةيمثبه

ييرفسهلالمقلاحأما"استخدلمفاعمأ5،حوعلدةيوضعالمكفة

ط؟يتركنمومندانرةميئةعلىيليمنىيدهيدرأنإلاعلىلملهفما

هدفهءإلىالحجرفيتطلقالمقلاعطرفى

فيصشح(الحئمتليمعاالعبربةفىيعرفكذافممىاوالقوسلما

تادةالأوتارأماءالبرتر9،،فىوأحيانالهلأ،المرنالقوممةالخشبمن

طرفهويلتهىالخفيفالخشبمنوالسهامالجاليأوالنرلنمصاريهامن

تسممللحديد"8"وأحيأناكانتأوللمعدنمنصواعفأوبقطمةمججرالمدبب

بحملكانهداءالأمعسكرفىنيرانولإحداثء،4)السهامرووس

ونحملءلدومعسكرمحلهاويطلقوبشعلبالقارمطليارأساالصهم

بطبقةيهممىحمالخشبمنعادةلجصنعالمجنأما"كنانةفى،دةالأسهم

الجلدءهنأكمنرأو

.2ى؟2ونهة8ءى"الأولالأبامأفبار(؟،

.7كل؟،اليافىالأباموأبالر38و2"و8ى؟2الأولالأبامافبنر(2،

ء8ءممة76الأولهصلعمويك(

.29ى25الأولةصوئيل(8،

ء8ءى؟3ن!ولسموئيل("ه

.22ى؟تي!9لااق،6(مممو

ء2،ى2ءوأوب3كأى2"الابىهب!ءوه(7"

ء8؟كل5؟وأربه2ى89أهعيا(*،

"ى1أوب(9،

نلاسرائك(ابمنمم؟؟-م)
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كانتوخوذةوقرعكبيرمجنعةفبارةالثفيلةسلحةالأأما

ويروىء،29القوها5بالملولوطيخاصةتكونتكادالأسلجهذه

)يحوالقرعبالخوفة8الاسرائيلىالجيشسلحمنأوليهو(أوريا)أن

:الدرعكذدبالمعدنتكسيويرلابلدمنعادةفكانتللخوتأما

"+د!دحللمنبصفاغمقوىالسميلمالجلذمن(جاكته)شكعنفعبارة

وأربةفالسيفاثقيلةبالأسلحةالمدججللجدىللهجومسلاحأما

ء،8لهللرمحأو

طريتجعقللحيثيينعقللاسرائيليونأخذهافقدالقتالأماعربة

حاملثمألمحاربوالثافطالاتيخودثلاثةعربةكلوفىأه،الكنعانيين

الاثنينءيحمىالذىللجن

للحصون

عبارةالكناءيينعفللاسرائيلىالمجتمع.عرنحاالتىامون

الذينةالمعتدينطديةلردتكفىتةالأسولركافهذهالمسورةالمدنهن

النوعوهذاالقوسلوالمقلاععنةعبارالوحيدهومهمسلاحكان

مترايلا،ثلاقنللرليعنتبعدلاالنىالأهدافإلايصميبلنلسلاحمن

فر.إصاية

وحدودهممدغمنحصينفاالكمنعاتيينالاعرائيليونقلدوش

9ى3"و.عة3*ط"ى؟7الأولعموءجل(؟"

ء؟،ى21نقافةالأيىأخببر(2،

.39-**و"ى؟7الأول-وءل(3"

ء*؟ى8؟وعة"3ى39"8(إوب

ء29-"ءى؟ءالأوللللوك("ه

ء2*ى؟ومثنبة"*ى؟3رر1(6"
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أ،سهرالنربية،1،ومفحدودهمعلىوبخامعةادمونمنعدداخضيدوا

وغرها-ومجدوباوسماراورشليمالمحمنةاكنهذه

القتال

ولستخدلمالمعر*وإدلرةللحربفقعنشيئاالقدبمالعهدلنابذكرلا

يتعدىلاماجاءناوكلالاسرائيليينعندثقيلةوخفيقةمنيملأسلحة

للقضاءموقفهاخلىوأفهللحر*لخوضالجيشاستمدادعنعابرة.لمشمارك

ليلا،3(العدويباغتأنيريدالجيمبةأنتفيدلشارةوهناكالعدو،2(صحلى

ماجهةمنيباغتةأنربدأنهفيتظاهرالعدويضللانبحاولأنهأو

يصيحضمهعلىينقمنماوعند(،)أحرىجهةمنعليهينقمق.حم

لاجماعلتنرلدممةينشبفلخانالقتالاماء(ترع)القتالريجة

باططتهيصية!انحذافىأماومهارتهالمحارببطولةتظهرحيث

وغتمفتوحاالطريقيظلبإنا(*ه(معيل)العرباتمنة.بانرة

5(6)تز-ءماسة

الاسرائيلهكانفقدما4مد"ملىلدارنحربفةالرغبةعندأا

-.هى"9الثافهالأبىأخأر(؟"

ء؟3ى؟8وصء؟؟ى؟؟لأولوصمونبله18ى7الفنفيج(2،

ء؟7ى7التماة(3"

-"ى؟"الأولو-شيةء35ى9وفنلة؟2ممة2ءنلأوللللوك(8،

ء2ءى؟7الأولهعموئبل(5)

ء2"ى3ءوص22ممة؟7سموشل(\ء
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للمحاصونجحواذا5إلبها"،الأؤلتوصولبمنعحتىأولاقفلهايحم

فكلنسوافالأأما.للمدينةعلىاستولىفقدإليهاالمياهوععولمنعفى

ونحطيمها)2،إليهاالتسللالطربقعأوذلكهدمهامجبولالاسراليلى

-المنجبق"آ(برلسطة

كانءوهلىايقتلمالميمتبق)8،الأسيرفإنالنتصربحقيتعلقفبمااما

فيقتلهتمقباحفكانتوةبالةتفتحالنىكانتينةلكأماء)م،الغالبهو

النساهـأنهذامنيفهملالكن،6"والأطفالالنعماءوتسبىربالها

فالحهدوالبلاءوالقتلالمتعذببأنوذخلأقمهيىيتعرضوالمصمالوالأ

يحؤ3لاوأنهسرائبلىالاوحشيةمدىإلىقضيرالنىبالآياتغنىالقدبم

الحبالكيطونسوائيليونالابقرمافئهيراغلعلىيشفقأولمرأة

الاسرانيلى.يبقهالمالوحثيةوهذهالمعيوفبحدالأطفالوقطموا

مناحمب،صنعهكناأنفصهمالاسرائيليينءلىحتئبلفقطجانبالاعلى

ئينفى.الاسراعندقهروحالافتةامولمء(7ئيليةذالاسراالأهنيةالحربفى

الآبادوبردمالأشمجاوفيظعيدخلهاالتىالبلاديخربنرل.بلهذاعند

ءقم"والمدنالقرىوصق

أفهبماعلىقديماللحربتطرالاسرائيلىأنبالذكرالجدبروالمثىء

،3ى25وص..ء25ى1،ماتيسوك(؟"

ء32ى؟9فىاثهولللوك""ى2ءائشافىةبلصمبر(2،

ء2ى8حزابلل،كأ(

كأ.9ى2ءالأولللرد(8،

.7ى*ودلقضلة؟2ى25الثافىابمايىأخباد(0.5

.؟*-؟ءى2ءففغبة(6"

.93ممة؟ولخربى؟1كة؟3وأضما،6ى؟"وهى؟2ى8قب.6(ظفيك(3،

.؟8ممخ؟ءوهوثحمصر

نلأولبللأبىواخببر،هممة9ومن8ى6طالفناة2ء-؟9ى2ءئثنبة(8)

ءة"وممة؟9ى3الثاذوابرد8ى2ء
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قاندأنهكلقياساإ"كوه)هولجيغمهمالأعلىالقاطبأنبمعنىمقدسمغىء

،2)،!هوه"حروب!هاسرائيلفحروبوللأفلاكأ،،كبالكواجبوشن

للمعو*"3،أرضإلىالمقدسالنابوتمجمل،بهوه،كانوقديما

يسشبرواأنقبلمعرةونيبدألانوائيليينكأاسراالايهاننفهممناءمئ

الحربوصيحة،5،ةهبالقراخوضهاتجليقدمونكأانوأ،،8(كذلكيهوه"

6،5"،بىهوه،الىنداءسإنماباارهانهابيحونواءلنيكل

الحربتقديحميهاورول،أعيادهيقدسكماالحربيقدنميئيلىالاسراؤكان

،8،هشقيقدسالمحاربأنلعنىخاصةالطهارةطقوسامنهمجطلب

يظلأنأعف!لذاتهللمحاربتقديسومعنى،قديسا"ةقسهويعتبى

ومنء،؟"،للمرأةمجانبةتقتفعيهةالطهاروهذهلهء؟،دينيةطهارةحالةفى

منشميبسلابالأجميعأنالاسرلءليهالحربالملازمةالدينبةالطقوس

ء،الابالارضنكايةدوآموا:باجميعالأحياهورقيى-أتلأعنى،5جهو

ءممة

يركة

ء95ممة؟*الأولمسوئيل(2،

ونلفعبء؟"ى2؟والدد2*كة2هالأولةوعموئبل81ى؟7"2(خروتة

ء73

ء6ممة،الأولةصموئيل(3لإ

5ء25ى23وص37ى؟8الأوللوسرني2*-27ى2ء\لفغاة("،

-"كة22الأولةولللوك6ى2*

ء-9ى؟3وعة.*ممة7الأولدصوئيل(5،

ء2ءى7فاةالة(1،

ء9ى،مليوو8ى6اوميا(7"

ءكى3يوصر(*)

ء2*كة5؟و(وبه3كة؟9،3(أفع!

؟2؟هى2كاةين*(؟ء)

.\ى؟؟الناقصموئيل(؟،)

؟؟6ى83وعنبة3كة؟"الأولةوصوءي-؟7ممة6بصوع(؟*)ئ
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تادالعبا

فلسطينإلىلاقسللقئلالاسرائيليلينمقدسات

نجفلذلك،؟"موسىعلىهناكقلهاحيثسيناءفى،جهوه،مقدسات

ئيليينبر!الاسراعلىغصب،"بهوهلأنوذلكلللهبىجبلإليهينظرالطورجبل

سينا-من،بهوه"أقبلئمنهو(2،ءانيسفىوأقامالذهبىالعجللعبادنهم

شعبكإلىيافىوهوالحينذلكهنذوء،38قادشهاإلى(سمير)بحبلمارا

.هناكيقيم،بهوه،أنئبليناللاسرلاعتقاذكيداتاو،8،تهلمساعدفىكخان

،"هلأءبهوه"يقبمحيثإلىيضحالياسالنبىنحد

متجودمصرأنراسخاإممايايومنالاسرائبلىالثعبانحقاوالعجبب

العهدويذكر،شيناءوفىخارجهابلمعهفلسطينفىيقيملا

6*رو)وبميركهختهمللمدينهبن،ييره،أتباعبلبنمنأنالقديم

،له+"حهوه"الإلهفيهيقيمالذىالجبلمنبالقربظعانهيرسكلنوالذى

إلى،شبو،إلىلاجئامصرمنبهربموسىرأيناإماإمنعجبفلا

صفزويذكر،صفوره"وس،ينروهبانهيقترنبمومنالمديليين

الحغتانءموسىعلمتالتىسهذد،صفورة.وءكوشبةانهاالعدد)7(

"يثرو5فقدءلموسى،بهوه"تجلى،يثرو،لدكاهنالمقدعيهاادكانوفى

ء6و3جضرو(؟"

كا.عج2(حرو"

.2ى33تعنبةفنه(

ء8ى"انفضاة(8)

ء8ى؟9الأولهللالك(5)

.؟ى3جخروا6"

ء؟ى؟2إءصال"3"
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أنحذالتورلةتحدثناكمايئرو،،ومن5لعهوهأآ،للقرلبين،ومرونوموى

يكاهنوظيفةمنتعبراللاوىوظيفةأنكماالقانونةتشريعاتهموسى

شلىءالاسراوالحاخاهاالمدينى

جداتوىالشبهأنمعنههاالمعبودووحدةالعباداففوحدة

وبةالعلاقةتحروبتعبيرفقطالشكليةالنايةمنولوالدققيةالطقوسبين

الأولىاللبنةسوهذهوطقوسهنهوم،"عبادةوبلينالمعييةللدينيةبينجدا

ئيليةءالاسراالمقدءاتبناءفى

معةكماأو،المقدشالتابوت"فىلناتتمثلالتىفتلكالثانيةاللبنةأما

،"و،الوميمنابوت،ياسمفديماعرفأوكا،العهدبوتتا"باسمبعدفا

تابوتأو"3لسرائيلوإلهنابوت.هباسمالتابوتهذاصفأفحيانا

ء(1)،بوتالتا،أو(5الجيوشيها"فاتدبهوهتابرت،وظهوهبي"

نجدحم(7،التثنيةفىماظهرتةلهأولللعهد(تابوتالتسميتيأما

السدبتابوفيوتيوكانء(*)(الشهادةتابوت)وسأخرىتسمية

الذعروبفعالضرليتحققوالتكبيربالتييلفيسنفبلللجبمثرمعسلإلى

فىإلبهمحضرالعبريينبله،يقولونكمانواالذينللأعداءقلوبفى

ء(9صكر"لمها

ء؟2*؟*جخرو(؟"

.\ءهمكل2-؟ى"وص(7و؟3ى8الأولصمبرشل(2)

.3ممة6وص؟"-؟وء*-7ى"الأولهصموئيل،كل(

ء8-3ى"وص6ممة،الأولسموئبل(8،

ء3ممة1وص،ى،الأولهئيلصو،م(

ء؟ءى8ميوبشوع35آىءوود(6)

ء؟ءى3وأربما8ى؟ءإمحاح(7ق

ء22ى25خروج"م(

ءهى8الأولهمموئيل(9،
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يقولةوشرككلوقدالتايرترأكةإذا"انموسىأنوى؟و.

الجيمثنيهانالتابوتبلخماولذابارالإدفيولونأءدلعلةوأهزمحهوهبا+هم

ء(8،،ئيلاسرابولترإلىيابهوهسى"؟مول

والجولب؟المكانةهذهمثللهتصرتابوتاأننتساحلكيفوالآن

يجلنينىبهوهعرمةأنهعليالتابوتإلىنظروالمينالاسراأن

فالتابوت(3)القواتقاندبهوهاسمعليهفقشقدأنههلىاو(2اعطيه

الاسرائيلبينعغدفالتابوتأعظمكالهعليهيجلسكةاللىيهوهعرثحىسر

عندللركبفهىالإلهعليهايتنقلالىللركبةلفكرةالواقعفىلعتدأد

المميويةالمحيطاتفىالشصىآلةفمهايسافركانالنىالهنهريينفماء

جلهاعلىركبتوقدتسرالمركبةهذهنجددبنيةمسيرةيروفى

نجدهاالأنقاذأوالتنقلوسائلمنكوسيلةالمركبةأوالمركبوفكرة

موسىءأسظورةفىمتمثلة

،،4(أقاههاموسىمقنمةخيمةأيضا،سرائيليةالاالمقدساتومن

موسىقىيقوموكانلللهليستقبللوبىالوفبهاليتلقىالمرسكرخارج

أوكما،جتماممالاخيمة"أسمللخيمةهذةعلىوبهإلقبحراستهابشوع

لئخطيظالآلهةفياجىحمعالتىينيمةأممة،هوعيدأوهل."يةالعبرفىتسمى

ءالقوممصاش

الكنعانيةئيليةالاسراالمقدسات

ترجعالاسرائينيةالديتيةالطقوسأنوصلتأالنىالآثاراثبتت

ء33ى؟ء"؟(لمدد

ء8ممة،للآولدموئبل(2،

ء2ى6الثاتنيه"سو(3،

.7ى33فروج("ه
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المقايدفىل(:احثعلىالعسيرمنأصبححتىكنعانيةأصولإلىكيثرقها

عهادةطقوسنجدفنحنالكنعاشةالأصولمنيعزلهاأنأبمبجسرائيلية

قدسيةوأصبحتبلالكنعانى4الإاطقوسبلاافعالوفىسماكوه

كعغيرءلمالقديمةاه!يعب!هالمكان

فحيمثئلظاهرالطايعيةمختلففىيجدهاالمقدسةالأماكنفىوالباحث

القوىتتجلىحيثللقدلسةمظاهمرمنمظهرافهانجدبالوىالبابعةتنفجر

كذلكوالأنهاروينابعللياهالأشجارالمظاهرفىاكثرهذهوما،لإقهبة2

بمعجزةخاصمكانيعدينلاثيحو(؟،روخصلاوالكهوففىنجدما

5سولبمعمرمكانعلىعادةيعلينالمقدسنجدالمهكانجزاتالمهمن

آلهةللاسرائيليينآلةأنالأرلميونيقوللذلكجبلا)2(أوتلاكلن

ءالأحجار،،(إلىانتظتللجبالوظبسيةجبليون)3(

مكذللعالآلهةجيالنجدوكما.الاشمجار،5(أيفانجدالأحجاروغبر

أيفانجدهبعيةالطبالمظاهرهذهونقديمميها(6والجنةأعنىلةالآحدانق

ولماوشجرنهاالعزىنجدللعر!فعندالاحرىالساميةإلشعوبعند

أيتادفقالليدالوبنخالدبعثمكاوسلمعليهاللهععلىللنبى:افئتح

فعضدهافأتاهاالأولىفأعضدشجراتثلاثنجدفإنكقفلةبطن

ضربهاثمء5شعرهاأافشةبحبشيةهوفيدافالثالثةالئايهعضدثم

لحاللضاء6.؟ممة؟8وص6ى؟6وصء..؟2ى28يننكل(؟أ

ء؟كل2،لبثافظوصوئبى...؟؟غه

ءكا؟ممة،هوفم(2"

.23ى2ءالأولهلللوك(3ي

3ى6*سىرمنء3ى6؟رموفىوءممة72مورومز؟؟ى6ةقغا(8)

.88كة1الأولوعموئبل28هـذكبربئ

ء3*قظ9والناة6ى؟*بننكو(5،

ء؟2و7ى،7وص88-آ3ى2"صبهل11،
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منممادرنة*نجدكثيراومكذاالشجرةعدثمسحممهفإذارأسهامفلق

الجنوبففىالعربيةالقبائلبعضنتقديمي!عنخدثناالقديمةالمربية

تذكرمثلاالشهيرةالشجرأصنافليعمقوالغربوالشرقوالمبطلى

طويلة:فيلمة.العربدينعليبهرمثذوم،يعبدونكانوانجرلنأملأن

نوبفعليهاكلعطقواالعيدذلكلذاكانسنةيرفىعيدلهاأظهرمبين

النمساوحلىوجدوهحنما

،كما.شبخببر،نجدفنعنالمياهينالهمعيريماالاسرائيليونوقدس

ءغيرها)؟(فدسوا

مازالواالذبنأيضاالعربهحالظاهرةهذهفىسرائيليونالايتفقو

متننفرةغيرمتصلةالطبيتمظاهرأنكمازمزمبئريقدسوناليومفى

.شجاروالألنخيلبامتضلةالمياهينابيعوبالجبالمتصلةرجل-ألاف

تضمأنيبمقدسانهينيشعرالاسراثيلىنجدازمنمضىومع

الشوبأنأدركبعدأنوبخاصةلهيغهاالجعيمكنحيثجضهاإلى

فدأفاهواوغيرهمالكنوئفيينمئلوجيرانهبابلأومصرفيسواءالأخرى

القضةأوالذمبهنلمعبودهمصورةائيليونالاصفصنعلآلهتهميموتا

الخشب.فئالعهدتابوتاماالبرنزأو

قبل.العربيةالجزيرةفىمنتمثرةنجدماكثيرةهذهالمبادةوبعوت

سعد-بنكعببنربععةلبنىبيئاوبدكان،رضى5ومنهاالإسلامظهور

:يقولذلك:والإسلامفىالمستوغرقهدههمناةزيدابن

ا-كأ!ازعتلافترج!هاشدةرضاءعليشددتولقد

افرللأيغشىاللهعبدولمثلمكلوههمافىأللهعبدودسرت

.*ى؟"م!و3ى8،ومظ،8ى؟1بئوفكل،ى،الأولالملوو(؟،
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الحمكعبة55و،نجرانكعبة5وسندلد،كعجة5نجد،رضيها5وعر

وغيرهاء،رئانم5و

يةالسارونمنالوالنصببعالمذعلدةيضمكانتيلىسراالاالعبادةبيتو

ءالإلسهوصووة

للقرابايهسحومذنحرقالتىللقراقينمذبحمنهلؤعلنفهناكالمذجأما

ئلىالاسراقدمهاالتىالقرابينببينومندمهايسيلأواللنىتمثبالنى

حيواناتفعادةالذلمحقرابينأماأحيايدفنونعادةوكافؤاالأضىفال

رهأالثاكأو(5با)مصالائلعندالنصبيقدمكذكانبينامنالقرلالنوعاوهذ

برثهذعادةفثانالقربتاننىيبلأذىالدمأهاةالساريةتمتالأعنى

فىأنالعادةوجرتءأبفا"آ،بالزيتبدهنونهكانواكماالحجرعلى

لاجىم-كلعليهيقبضبةرنينتىلذذبحالأربعةالأركانمنركن

ءمضجربث"

نزوبخقبلفلسطينعرفتهاففداليلادفىجدافقدممة()المصاباهأما

العقابدلكلملازمةأصبحتحمومنالحفاشمننتبيئهأكماإليهاالكنعانيين

)هركيلير!أعدةنجدهافىفنحن،ءصركانتأىوفىاتيهمتإقالسامية

حدودحتىشيلاسورباوفىالأكدبهللدولةالمثرقيةالحدودوفىغربا

بالقربوالمعابدمدلخلعندشدماوغنالمسلاتفىمتمثلةللميامصر

الانتصارلتلثخليدقانمةنجدهاوبهبايععاتالمرفوقالمقامةالمذأحمن

المصاباه،قدنجدإنناهمءللضورأعمدةأوالحدود"3"لتعيينفجدهابناإذ

شلرم+طوليعلينمجدهاولألحر!حمنأجنراواحد،حجرهقعبازة

ء**ى28ةكومن(6)

ء؟8ى*وعاموس،"ى2الأولهلللوير(2"

ء52-؟هىآكأ3(فكوبنلم
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عتشاحهةليشهفهىيخلتفضكلهاأنثمدائرةضهعلىمقامةنجدهاانب-ذي!

وأخرىيدالنحاتإلبهانمةدلمصخرةعنعبارةفدهافظورامها،دفى

تباطاارتبطوصلتنانروالاهصاباه(كماالمهرفةأدلةهينةفىأوعنجدهادتدبرة

خبرأنغاولنجدهالذاالحياةمامخةوسالبابليةالغلكيةبالعقيدة+قو!ا

سرافلفالافجدوهكذأالرجلعندالتناسلعموعن-ث

فىالكاشةالإاصهيةالقوةعنبعبرونهمإنمالذباباهتقديسهمفى

أنشاءنصبهانجدلذنكللعمود:هذاعنهايجروالتىالتناسلعضو

وهنخ(1)اذهلإبمانهمفومهمبنىهنبسخرونالمتاخربناسرائيل،بنى

المقدسالمكانورباتضرمنرة5ـ(ضروهصابااللميمتبرونئيليينالاسرا.فجد

تقديسهعنائيلىسرالابعبرو(2،الدينيةوالفرائضالشوستقامبىحيث

كرمزالمصاباهعنيئحدثالتثنيةسفرفجداريخأو(3)اهل!قتبللمصاباه

كأء،8)لعب4.لااق

السارية،عود"ايضايقلصونسرائيلينالانجدالمصاباهوغير

(5فار)اشيرلذللع)عمشنرت(4للالتحيرمزأوبعبروهو(أشيره)نأى

يعبرفالعمودالشجبرةالهةلأنهاوذللعللمثمجرةملازمةنوجددانما

الى"حمبصرتلافتقالرمزاافهاأوروغصونهامنجردتوقدلكحرةعن.

حنىنالكلعلىظلالهالموتفبسدحجابهامنجردتوفدللوتى.عالم

معبودإلىيشيرلذ)لشيره(و.مزاكانلذلكبابساخشيافامغالشجر

فدوصلتناأفههذاويويدالألوء4إلىأوألاسراشيةللبوقاتحمن

يل.إلابفىيتسونالذينالأنرادبعضأسماءجاهخنهاعتابات

ء27ى2أرمي!(؟،

.89ى؟9وافبا8ى3هوبى(2،

ء؟ءى؟9الأولويرو*ى؟33وم(3،

ء2؟ى؟6وبى3كل؟2قفنب(8"
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)اشبرهإءأناتعللوو)اشرنى(عبدأو(تواشر)عبديسىلههر(ألثيىه)

وفد-إليهاتشيرآثارجاءتناأنهبدليل(عهشت!إلأىماهذه

نحجبت.

والأشيرمدالمصابابعلجانبإلىآقومالاأنهالقديمالعهدوبحدثنا

يهوم.جانبإلىوالأشيرهمصابالعنىالمقدساتهذهنجدبل(؟،ظقف

ء،2)المقدسةوأماكنه

وظلي(8"أورشليممعبدفىوكذلىسمارياننه(فىالحاكاكانمكذ

(5،وثنيةاقدساتهذهاعتبرتثمومنالزمنمنمدةكذلالتهنحال

)عشترت(،6(سوالنيلأشيرءمسبةالسارىعوداعتبرالئفنيةسفرلأن

ء(7بعل)بعبادةتبهيامريهاوتقديمهاتكروكان

مظامرمنمظهرااعبرهاأخرىمقدساتأصاالاسرائيلىوقدصها

المصبوبةالصورأىمهممكاه()باصماتعرفظالمقدساتومذهكبةالإلبللقوة

صناعفأى(فسيل)لفظأيضاعليهاالاسرائيليونويطق(8)المعادنمن

مصنوعمنهافوععلىالأشبونهثركماء(*،للخشبمننحتهااوالصور

أفىلطفظينأحدبحياناالتوراةوتستخدمءالحجرأوادلينمن

(؟"

(*)

"3)

"5)

"6)

"7)

فع(

"9)

ء5ى*وننفنبة25ى6(لفناة

ء؟3-؟2ممة5وميخا"ى3موفم

ء6ممة؟ملاصأنىالملوك

ء6ى23وص7ممة*؟وص،ى؟8فىالثالللوك

ء3؟ىآ1وص3كل؟2تثنبة

ء؟كاى؟5الملوو

ء؟9ى؟*لأولالملوؤولم7ى3ولفمبة

-.8-3ى"7والفناة؟هكة27وسى؟2كل9نثنبة

ء3ى؟7والةملة2ءممة،هوبى؟"ممة8"أفعبا
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منهسرائيلىالاوصنعللله)؟(عمورةعنالتعببر،أوفسيلهسكاه5

معبدالاسرائملىعندبخلوولاءالقمعة،7(أوالذهبمنأصعاالصور

لليهالصورهذهوأحبالمعيودتمثلالىالمقدساتلهذهصوروعودمن

المتأخرينالاسراثيليلينوبعفناقالنيةسفرأنولوالذءبئالعجلصورة

فىملكةمعبديخللمأنهكاوثنيةالصررهذهمثلتقديمى-يعتبرون

ءالثور،3(صورةوفيهإلا(سرا!ل

القرن)يهوذامللمحزقياالمكعصرحتىكانأورشليممعبدوفى

نمثلوهمةنحشتان،"باسمتعرفمعدنيةحيةعلىيشتمل(ءمءقالثامن

الإلهرمزتعنبروهييبخرها،4(المعبدخادموكانلي*ونرمز4ملإد

يقدسونالاسرائيليبيننجدوأخيراء("هموسىعهدإلىونرجعه.يهو

نكنلملشوروهذهء(6"(ترافيم)باسموتعرفلللهالىترمزصورا

!حدثناللتكوينففرأيضايليوتفىوجدتبلالمعابدعاطقاصرة

الترافيمهذهرلحيلةفممرقتغنمهيجزمرةذهبلابانأنكيف

منلئةء(م"اهب،مراكالنداودبيتأنكما(*"(أصنامأوصورلم

أجانبقلهةعنللتعبيرالاسرائلىمهايستقكانال!رلفيمأنفلإت

ء(9،يعقوبنساءعندوجدتوإنسوائيليونالايعبدهاحلم

؟"

"2

(3

"أ

ه".

"6

"7

."8

(9

.*ى،2وص؟9ى8ءوأفميا؟7ممة3"وص،ى2ءجضرو(

ء3؟ممة32وبى2كاى52جضو(

ء92-**ممة؟2الأولةالصرو(

ء،ممة؟*لودفى4سو(

ء؟؟"+دد(

58ى33وهوهى؟7(قضنة

ء؟9ى3؟(نكوية

ء؟3ىة9ايكولسمبرئيل(

8ءو2ممة35يئتكل(
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سلينعبد

لننهدسأنمنبالرغم5ـ،يهو5الإل-4لعبادةمعبداعمليمانشيدلقد

بنائهفىعبرالمهندسأنكماأجنيتنفيذهكلوأشرتنحدعهثلذئ

لية8الطقوكالاسراعنيعبرلاهكذاووضعهفالمعبدلجنبىمعمارىفىعن

بالشعورالواقعفىينطقالسليمانىفالمعبد،يهوههمعبودهتصورهاالنى

ويفتقدهيعارضهمنبعدفبمارأيناا%سبلالذللععلمةالمثرفىالديني

السليمانىوالمعبديتفقالعهدلاكنابفىجاءناكماالاسرائيلىالمذجفمثلا

البذخةر!كلو!امةللتأخرشالانبياءبعفىانتقدهكامذبحهوأ

منغيرهعنيتميزلآالدينيةللناحيةمنوهو(؟،يفيتجلىالذى

نظرالسليمانىفىفالمعبدأوسيلو،2(سماريافىوجدتالتىالأخرىالمقدسات

القيمةءعديمنبياءالأهولاء

القوملاجتماعيتسعلدكايشيدلم+أنتببينالمعبدمساحةومن

عظبمخولمبدأسليمننمعبدويعترهذا،اللهامحنبيتاليكونبل

لسمأجملمقدعفهابيتهناكيهنلمفقيلهالأسراثيليةالطقوسفى

ويودىالمرتفاتالىيصعدالاسراشلىالشحبكانلذللع،يهوه،-

لقهلصميحملللذىالمعبدأوجدأنبعدالآنلكئالدينية.طقوسه

.وثفيةذكأ(عيادةوكانهاباطلةخارجهالطقومي!تادية.اصبحت

كانتالتىالأءرىالمقدسةفيالأماعلىيشيلمالمعبدقباملكن

المعبدبهذاتعشرفلمالمثاليةالدولةفإنوباصةلإبهلادفى.منقشرة

"8(أريا*ء

"ءكل28؟وبممة2،7(أوعيا

ء؟ءممةآ2وتثبة؟ممة3الآولهالملوك(3)
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وكاتالمدقالببتوفىدلن()و(بيثنبل)فىالخاصةمعنبدهالهالأن

نجدكذلكيئالدالطقوستاديةسبيلفىهامبدورتقومالأماكنهذه

الأماكن.علىيحافظونحزقيالالملكعصرحتىيهوذامملكاملوك

يفكرفلمهليهاالقععاءيحاولونولاللمرتفعاتعلىنمةالقاخرىالألشدسة

نبى"نكريهمهلمأنهةللخاسنلمعبدهخدمةعليهاالقضاءفىملوكهاهنملك

النبى-نجدذلكمنالنقضنلدوالمذأبحكثرةمهوذامملكاأنبياءمن

،هوسمثلأنبياءثارولماالكرملعلينهدمالذىلثذسحيبئإلياس

بقصدوالمالعبادافتفىالمبالغةهذهضدوأشعيا)وهوشيح(وميخا

منأدنرئ،أنهاذاتهاالعبانةأماكنبلالعباداتفىالمبالغةهذه

ومجرها*القوايينتقديمءلىالشعبتهالكلدنظروابلالمعئد

تدعولاعظاقهموكاتعباد*مناللهطلبهمايرليستومى

بب!برون.كانوابل!أورشليممعبدإلىللقرابينوتقديمللذابححمدمللى

والتولضععءوحبالآنحربنأالالحالعملغيرشيثامنهمبرجولالللهبأن

ولكل-سكلنقلوبيهتصبالسبيقالمعبدنيطالرهنمضىوهع

خدماتفالاسرائيلىللمجتمعالملكاخدمفالنظامءمدييهوذاكعبد

شيدسليمانولماواجئماعياسياسياصفوفهمووحدبينهمجمعفهوللذىجليلة

ةلون-الاسرافتعارفالجهاتمختلفمنفقمدوهقلوبهممعبدهجمعالمعيد

الفرمحةتتحولمولجدةوعبادةواطةطقوسعلىوأجمعواوتلأخوا

والافقساماتءالفرقةمالسببثانيةالظهررالمتولرثةالعقاند.للمخلفات

نواإذكاالغمعبعندوسرورعظممينفرحمصدرالأعيادمناباتوكانت

باسمكلا4قرابإويقدمالملكويأتىأورشليمعلىمتزاحمينيقئلون

وسثاريالملك؟ملونوكانأيضاالأسرائيلىالشعبباسمابلةسب

ومليكهالشعببحيط،الدوثهموظفىوكبارخدمهالاحتفالاتهذهفى

الأمربغماولمءللقدسالتابرفأعنىلينالأوابائهمعنماجاءهم!قدس
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فالكاهقخدمتهفىالمعبدكهنةيدخلالمديالنظامنجديلهذاعند

معبدفيكاهنآخريبلغهلمرفيعامنصباويتوأالملكيهالمعئةفىموظف!

والتورلةالدالحالسلفرأىيسالهمالملكفكانءالأخرىللمعابدمن

السياسرمندلسرحميريانوأرتولماالممد*وبهمجههفبماويستشيرهم

هشهرةوادسموا6شلأورعمليصالمعبدأتهامكاأخذتشلبميقلاورخلتلتطروأ

تنكلو،نحاهالبلادأجميعفىينيةللدقةبالمكاديعرشليمىلأوراالمعبدالسليمانى

للأسرائيلىالعامالرأىفتحوليبصهيونواعترفيمةالقدلقدسمات،بهوه"

ءبزول)؟(ولنللإلهمقر،يىن"بأنوآمناليوليةالفكرةإلى

ابتعد+أالاالعدبدةحسناتهمنبالرغمأورشليممعبدلكن

باشرهاللتىالطقسيةالأعولبسبباليهويةالاسرائيليةالعقيدةعن

طقومبةللوافعفةسالعقوسوهذهبهاالإممانعلىالشبوحرض

بهوههبادةالمعادتينبلينكبيروالفرق،بعل،عبادةمنممتمدةكنعلنية

لذلكالمتحضرةالمستقرةالزراعية،بعل،وعبادةللتبديةالصحراوية

للأعيادوأبهةالعامةلطياةأبهةمعهاوخبوالملكيةنرربخويكدلم

الأسباطبينجمعتاثىالرايطةهذهتتحلللخذتحتىودينيةفوميةمن

الطقس!القوارقهذهفيافأتثانياالديفيةوالعقاندأولاالاسرانيلية

تدرمجياتظهرةاليهويةالضوسوأخذتالقديمةثنيةالوالعقاندورينة

ين!لمالظاهرىالتحولهذامنبالرغم،يهوه،لكنثانياجودالوإلى

معنى.يتذوقلخذللاسرائيلىفالمجتمعوبخاهة،بعل"مطاردةفى

المجتمع؟هذانحدوهنماودبانته،؟مل،يمثلهاالتىوللحضهارةرار!سالا

بعل()برمؤمحنفظا(وهيم2)نجدفادجحناوالبعليةالعقيديقاليهويةجبنفقمه

كافتللتىوغيرهاضترتالال-كةنهائيلجابإليهذا(الثور)وموإلا

نيليةءالاسراالبيوتفىترب

8ءأة(أويا"ى

للمج!أ،سرائبي،82م،
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العقاندىالنفوذوأخذسرائيليةالافانهزتالاشورىالسبىجاءحم

القليلالنفرهذاعلدولماالاسرائيلىللميجتمع!إلىطريقهيشقجنيالأ

والعقاندالطقوعبهافىجداقوباابىيدالأئركانالسيمنالاسرائيليينمن

يهونأنمج!الذىالأعلىالمثلالناحمبرىفبمايرىبىقيالنطفنحن

معبديخالفوهووالوافعتأالخيالمنخليطمعبدفهوالمعبدلهخ،علبه

الأخرىللمدنيةللمبافىس!نرهنبعباوجعالمعبدهمحزلييؤقيالسيمان

المعبدهعنيمناق!ونأنيجبالملوكشورحتى

السقوستأديةعندالمقدسظتمنبلهكراالشعبعلىحزفياليحرمكما

المبىقبل،تماكانالذىالقدبمالعبديخالفجدههناومنالدينية

دلخلياوآخرخارجياءانف،اميدفكان،كماواحدافاءلافنافيالالعبدويشيد

فقظءللكعنذ

الافداسقدساليوميسميالذىفبرلللهيقطنهالذىالجزءأما

ء"3نرالعامفىولحدةومرةيالأالكاءظإلايدخلهولا

الحبىمنةالعودةبعدالمعبد

لهك"زروبابلمبدوهفإلاالمعبدإقامةكانالسبىمنللعاندبنمأولي

للذجلختيروقدء،"،فىمكانهالمحرقاتمذبعيشوعوبابلزووشيدوقد

المعبدأنكانهابدوطقوستقامولافرأجنتقدملابدونهلأله

الدينورجالللمامةيينيفصلفلمحزقيالمعبداخئلف!نىالجدبد

ء38-،ءفيالضر(؟"

ء؟6نلارو(7"

ء3امزو(3"

:3ى3امزو(،"
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للأقداسيةقذسمكانكانلذلكالنهدنانوتمنهاسقتزالمعبدأدواتأنشا

المبخرةالكنهةكبيرعليهيضعكانبجحرالتابرتعنوأستجغبىخاليا

اتطيوخوس)هدمهحتىقائماالىيهذاوظلأ(غفران!لى؟الاحعال!ه!و

سببمماءما"ق؟69علعاذلكوكان،صورياملك(ايمانرسبرآبع.

وأمرأورمملجم(المكابىبهوذا)دش-اوالمكابعةالحرة".فىر

ذلكومنذصينةوأبرلج،ليةبأ،.سوارسجهللمعبدكاشاءجباعلدة

يئءالحصىأورشليمابرجوبحقيعرف.ةلحين

المعبديعحيهلمءم"ق(8-مم7)المللعهيرودوسولمانولى

!اءمعبدوقررللجيلةلبانىبتشييدللمولعنينمنكانفانهذ*لقدمجاويخاصة

(البديوس)أبامبناوهوتمءها"قة9لحعابهنانهفىفمثرع-بول

ادلمةبانقاتالمعبدمذاويمتاز(م64-62بينهاىفيماءبمعفة

بزياتحةللاسراشليةسمبمهبرودوسلأنولألكالاسرائيلياتبمالحريم

يونانيا.فكانالبناءفنقماما

المل!كاللعصرقبلالكهنة

ن!لموقبذمومىأإلىللاسرائيليةالمحهنوتيةأصولشجع

دظقيةطقوسهناكتكنلملأنهكهانةسرائلى"الاالمجتمعفىحعنالث

الأخبارأنولووتقديمهاالقرابينالاسرائيلىل!تمحيعرفلم!وبهكا

الآباءشدمهاكانالنىالقرأبهنعنم!تحدثناالقدبمالعهدفىجاءتناتمينى

للمنهمةهذهيتولونأنفنههمموكانواكنهةيعرفوالمأنهمللا.:يوولون

نأكاشعبيةونيست،فيةعبادةكافتيهوهعبادةلأنرنحلك

خاقإلىحاجةمناكبعدفليستقدوبيكنلمالاسرائيلى.الصعب

ئييةسراالاخسرمالديانةلذلكموسىهوأوجدهامنوأول"علمةتيةحمنيو
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اعقىتحتمسلمككافىالعهدلهئ"إنهامعندالدوربهذاقاموقدكنهنأول

.،يث"حهوه"منالمعجؤةللقدسةللخيمةكادن

)اللاوجيف(كالاوىأبناءعنأند!لسىزملازمةالصفةهذهظلتوفد

ء(3،،بهوه"لخدمة

.*"(مشوجيرالممىلملموسىلأبهرابنالاإلىنسبهمالكلةجعيرلككذ

أديفيةهوالكنهوتيةموسى؟يمقكهنوتيةالصلةربمذمحهذأ

)مي.وأولادههرونلأخيهكهنوتيةاعنيتنازلموسىنجدذلكبعدثم

قجد-لذلكءوالدهمفهولللهلذلكبأهرالثهنةيرسمكانالذىهووهرون

بفىأ)يسمىوآخر،،كوهينيسبىكاهقيقينفرإلىينقسمونالكهغة

عنفالمجتمعفرقبعدفيمالكنواحدمدلولقديماعنيعبرأنوافظان

ء"لإوممها،أو،نيفىةو،برهين"

ءالأسباطمنسقدإلىذهانالأإلىيتبادريسينكالأ،ليفى،ولفظ

العبارأتبدئيلوذلك"حيلأوتعةالوظيفةإدبل(ليفىسطااكأعنى

الكعقلانعبيرعن(لاوىالفظتممتخدمالمعينيةجحجثباتفىالكتادةارللو

بقا؟.جدالقديمالعهدوفى"لبكاهنة(لاوبهالغظاستخدمتكما

عيهافىوجسفرطلتهاحيثالمعنىهذافى(الاوىلظلاستخدام

مويهبشبهاللقبهذافىوهوالنههنأعنى(قلا،اللإوى)لفظمرون

ء1ى82جخرو(؟"

35ى33جفرو(2"

.12ى23جخرو(3"

ء35ى؟*،8(الفغنة

ء92جضو(ه"

ء81ممج،لمحاح(6،
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ووظيفة(؟،القضاةفىألغانجدهاغروحسةرفىجاءوهاءغاما

ئيلهكنهالاسراعندسولءورلثيةوظيفةالعرفلسرقفىالادلغةأوتالكهانة

.العربةو

القرابينتقديمفلخانتالعربأوالاسرل!لينعندللكأهنوبخيفةأما

التنبوأماطريقة"القربانمنبنصيبهبحتفظ)"يهل!وكانوالتفبو

5(فيم)وفى(أورم)ولا(ؤدا)يايقطرفعنسرلءليينالاثدى

ملابنمنكأغرهالكتانمنيصنعلاجدافيم(فرداءلفود"اأما

أرلدماإذايتمنطقولاللكاهنينبسهوكانجداثمينةأفمشةمنبلالكنهة

المكانأوالمميدفىبالأفودبحتفظالظرفهذا!يوفيمالقهنستثمارة

القتالالجيمثبةيتقدموعندما"للأماكنمستلزمافلأهمنلأنهءالمقدس

اللهءاستخارةإلىالظرففىهذاالقوملحاجةلأفودامعههذاالكلمنلجخد

يرتديهولاآخرإلىةانمنمتنقلاالأفودمحمللاالكاهننجدقىهكذا

رداءعنعبارةالأفودكانهذاانويربعفقذالاستخارهعند-الا

ييعم3)إلىأحدهمايشبرظمهمان)تميم(و(اوربم)لآأماالحقوبنيقطة

5(بتس)!والآخر

فسايرتهلدلميعيتطورهافىتسيرالاسرائيلىالمجتمعأموروظلت

اجتماميةلهزاتفتعرضيالماعمأطإلىالعقلحتىطوالامسىورا

القرن)والبابلىأولا(ءمءق722)الأ!مورىالسبىإدأسبتهعنيفة

الهوةمنانقاذهوحاولتالمسيحيةظهرثثمثانيا(ءم"قالسادس

علم(تيوس)الرومانىالقاندعليهانقمق%فيهاشثلتتركى4لتى

وصلتمنكلوسبىأورشليمعلىولستولىللمعبدفدكميلادية7-

ء*ى87إ؟(لمىح
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الفرهمممرةوومانىفىوعرضهاأخذهاافىبدأوأفىحتى5االإليه

هذلاسجلوقدغلالالأقمكالمننالأسرىجوعبها!وخلفهقامالتى

البقيةبأمام82علمرومافىبقشييدةأمرالذىالنصرفوسنىالنسبر

الجزبرةداخلفىوجوههمعليهئموافقدالاسرافلجين.نالبافية

مذابعثتجديدةحياةلهموهيأإلبهافأعلدهمالإصلامجاءحتىالعربعة

جديداءبعثاالشعب

البحثإلىفاضطرواومجرمالفلسطيفيينتادا؟اعضاليونالعبرتعرض

اخمتيارلمجيعليهوحرجلوأولصفوفهموينظميقودمقوىقاندعن

ء(شاهول)

.ومعارضمويد"ف؟عنينبةمتفارجولهفالآراءالمنهاالنظامأما

.(2،الأولمحوئيلنىصربحةفنجدهاللعارضلأفريقآولهأما

شاهولر.احرذفقدالمدفيالنظامحولالآراءاختافمنوبالرغم

3عيجالمنادإلىاقلفةالاسراثيليةالقبائلدفعمماالفشطنيينماراعللأ11

."3اففططيفبينفيضدبللحر؟منمطسلةملكائمدةوكاقتكلملكابه

حرصةأوالعامةالتعبنةلكللانمرةبحاوللمهذهحروبهوفى

عمله.منيقتاتشاسلالملكهذأوكينجديدةضراثبقرضعلى

الاهالمة.فييهفىوكانحاشبذأوضرالنفسثيتخذولمحقلهقىالحاصر

علره،،لهخداكرممىعلىهوويجلمميهامؤلهبلىضهاطهبدعوةالمقمرة

ظلالصرفىالحربمجلممىيعقدأناعتادأنهكمابقهحمريميخهوالىادننظ

ء؟8-9الأولموئيل(؟،

ىح-ثموظ؟2ومى*ء-؟*ى؟ءونهة32وى8-2ى7إمحاخ"3"

ء52ى؟8مىتولئلءمو(3)
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خاصةصعةعليهميعتمدكانالذينالمقاتلونأماءالمقدسةالشجرة

عنيهاللمستولىرلضىالأبوزعشاولوكان،بنيامبين،أعنىفمينتهفأبناء

ويحاقيليارعكلكحكهكانلذلكالبنياميينروساءلخالعدومن

مختلفمنالأقوياءالرجالمجمعبهلذجيشهقلبتكونقبيلتهكافت

منوهودداوكانللأفوياءالرجاليهولاءبينومنفبيلتةحوليالقبائل

بهوذاءقبيلة

ائيلبينالاسرمنكثيريقفانهمعقلبةبلوثةأصيبحياتهأواخروفى

شاولخعبهالذىدلودكانغصبهجهمحلالذينبينمنأنكمابالخياة

دلودحاولوأخيراءقولدهأحدكباروجعلهابفسهوزوبموسيقيا

أنهإلابهوذابو"مباقصىفىلنفسهمملكاتاسيسمغامر655يمهمماعدة

فىسيفهووضعإليهموالانفيع!ال!الفلسينيينللهربواضطرفشل

السابقينءمواطنيهضدخدمنهم

نحدحربفىفهممج5وأشاهلفىشاولأنالقدحمالعهدوبحدثنا

(وعلدثامبيت)حيطانعلوعلقوهابحثهممثلواالذبنللقلسطيفيين

كامناالذبنالاسرائيايينوطردواثانيةالفلسطينيينإلىظسطينفلب

ههناكاستقرواقد

بينبالوحدةوالخاعةشماوليبهاقاهالثىالأعمالأننجدوهكذا

انريحمعتذبمظعالاستعيادمنالاسرانيلينونحزيروالجنوبالمثيل

قانماءظلالمدبرالنظامأنولو

اودد

برناثانوعلىعايهالعميقبالحزنداودتطاهرشاولمقتلمقب
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مل!قسة(بعلايعثي!)للسمىشاولابنأءلمنةرثاء؟(،فيهماوفال

بالحزنتظاهرالذىهذاداودلكن.،2"الأردنوراء،محنابم،على

الجوبفىمستقلةدولةقينموأعلن4الفرسهذهانتهزشاولموتعالح

وانخذ5،كالب،قبيلةأفرادويعضيهوذااسراشلىمنخليظوسكانها

ممفكشكعيةأطلقكماالجديدةطتهلمملعامحة،حبرون،طبنةدأود

بينحربنشبتلذلك.نفسهدداوقجلةالىتسبة(يهوذا)هذه

داودلصاجواتيتأعوامسبعةزها-دامتدلودوبلين(بعلايمثن)

واحدشاولعامابن(لبنيراضدأولهماوخيانةخلحادثىبففل

نفذهاوقد(جعلايمثن)لقتلهاموامرةندبيرئقنجح2،العظامقواده

هدكأنفسهقوجالذىلداودالجوعنوبنهلثللبنيامبينمققائدلن

وإجلاءفاقوجلجعثيهاوتكوينالبلادكوجديعملأخذحماسرائيلكل

كافتالقأورشلمكلواستولىعليهمداودالفلسطيفيينتك"وانتصر

افزاذهافىدأوديطهجكانهذاعنوسلا،،لاكمعالجنوبانحادتعوق

فتغضب45جنوأوفيىالجنوفتغضبشاليةليستلأننهالهقاعدة

المباشف-هنهشنرجقواتفتحتهامحايدةوسطىمديغةبلالمثيليين

باممتعرف،صهبون5فلعغهاوأصبحتداودفيهاوأقام.والجغوبيين

بهاءلهقصربناءيينوقنيبربهنعاعالبمساعدةواستطاع،داود!نةمد،

هنريئكونوجيشهجدابسيطافكانالإداوىممديههجهاتأما

عنصرين:

القبانل.مختلفمنالأشدلهالرجالمنجموعةوم،،صبا-ا

ء72و؟9ممة"اننىصموئيلى(؟،

ء8ى2الثبقوصوئيل39ى9وص33ى8الأولالأبمامأخبفر(2"

ء22-؟"ى1آوص25-؟7ى"النأفىءموفي(3،
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يرقفممةالغيراناشعالأوالأءلامرفعلويقالنفيرطرعنمايستدعونوكانوا

-،8لهخدسهمفموضعخلافومدةعددهمأمارسميازباتدونيرولاالجبال

وكانوامغامرةئ!تسرجالهوعددلفظلمىالجيمثب!منةنفو-2

جبو:ى5أو،،جوريموهمشاولنفاهسكندماداودصرلقدتجمعوا

أفرادومعغفلسطيفيتينتينعفيرإلىنسبة،بليتي،كرينيأو،داود

نسبف،جديتبم،المعروفةالعشيرةمنفاصةوللأجانبمنالحرصيهاهذا

جايثيلأمنفرقة،ءتاى"قاندهمبزعامةبهونرنوكانوا(جئت)مدينةإد

والنبءالسلبعلىيعيشنالجيشهذاوكانداود

حكهسنىمقالئافخالنصف،ففىبدأتكاتنتهداودلمأياملصكن

الاكبرابنهقجدالعرمب!وراثةبسببالموامراتهنلنهيرتعرض

ءأتامار)لأختهثأرللذى()ابشنلومأخيهبيديقنلمثلا،آمنون"

(آمنون)يقتل!ة.البابخارجبهالاىحميهارتها(آشون)ففيهاالني

ا!اف!ءالعرمبهااغلإءفىله(أمنون)منافسةمنأيضالبشللرمغلص

ضدثورةفاشعلهاوعلدعنهعفابمابشالوهاقطردلطلمدثناتألمداود

للخاصةحرسهوععهالأردنشرقإلىللهربإلىللمللعاضطرمماداود

داودواسلاتردوذيابشالوهاعلىالحرميةهذاقائدوانتصر(جبوريم)

لداوداستتبقدللأمرأنهذامعنىليسلكنءبالقوةالفائعةممدكته

ئدونياأ)يوبدحزبحزبلينإلىانقصب.واشرهرطللأنوذلك

يميلداودوكانالعريثر،وراثةفىةآحضمةوينادىلداودالأكبرالابن

بفلوذللثسليقأعنىالعاشرالابنيناصروحزبالرأىهذاإلى

شصىولماءالملكظبإلىلغساءأقربللجيلةأمهبذلةياالتىالمساعى

وفاقتفئلملكانفسهإعلانقرريتهددءالذىافحطربهذا(أقونيا)

ء31و؟7ى22الأولوايرك؟ء-*ى؟9فىانهوئبل(؟،
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وطلبتالبيتةللنبةبهذهعيتسبينأم(شبع!ه)أنإلادداو"الملك

ومربالعاتبة(أدونيا)فنحشىمميينإلىالعرشنيهدىأنالشيخالمبعهـلملى

العفوءراجيابالمذجونستجار

كثيرانجمعشضصيةوكانقعيربزمناحادثهذابعددداوماتثم

تسائهأولادهومعماما-5لاالموقفتطلبماإذاراجبايافوللتناشاتكاقمن.

خطيباءووهوسيقيامعاعرأأنهكانجانبإلىهذا،جدأضيفاعفقدكان

سلمان

(لداودشبع)بتوضعتهالذىالطفلهذااسمهوهذا()"سلام

بقوله:6خمريمالقرآنيسسيرلددمعليهداودمعقصتها-وإلى

أكفلنبهافقالولحدةنعجةولىتعجةوتسعونتممعلهأخىهذاإن

كثيراواننعابإلىنعجتكبهوالظلمكلقدقالءالخطابفىقوعن.

وقلبلالصالحاتوعواآمنواالذينالابمضعلىبشحمليجغىا،إطاءمن

ءوأنابراكعاوخربهرفاستخفرفتناهإنمادلودوظنماهم.

ء(آ8-23ىصسورة).

كليقبضيهدلمأنهإلااسرانيلهلىسليمانملكوفد

هذهنحقيقوقدصرفه،مطلقارعبحمانقررحنىالملك.ؤمام

العناصرعلىويقضىالجولهليخلوفتلجرائمثلاثارتكابالرغبة

للابنأخاهفقتلألخاصةأطماعهتحقيقدونوتقفتعلرضهفد.الى

حتمهاألحاظميينكجيرمنتخلصكماأدوقيا()رعيهاالةوللوريثالأبهس.

سليمانورثلقدءخالفهاماا%سليمانضمدالشرمجةحكامالأثز؟لا

سلطانهلتقوبةوسبلةإلىونحويلهعليهللهاظةهمهكلوأصتجح.ملكا

لجونمدهعسليماناستغلكاوغباتهونحضقمطامعه.،اشباع
لقدلطقيقجةقومهبمصالحأوبالمثايريعبهفلموأبنههلنراتهمصدرا

فقدحروبلخرسليمانيخفنلمءوكفىمطلقاوملكاطمأراد

علىوللمغافطةغاوزهاسليمانيستطيحلقحدودا4بالممدداود..لهع

يقوهوطرإلاآخرطريقاسكبلاسلحةأوجيشايستخدملمحدودها-
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والأراميين-والموابيينالعمولهينملوكبناتمنفتزوجالمصاهرة

طزق..عنلخصلفرعونبناتباحدىواقزنبلوالحيفييننيينوالسعا

ء)جيزر(مدينةعلىالزولجهذا

داخليماعرشهلتأمينيعملأخدخارجبامماكنهسليملنأمنأنوبعد

بعفنطهوحدأودواجهتمشبهةأمأنتمامايعرففهووبخاصة

الشعبيعتمنالذىالديموقرلطىالخممقبنوعالتمتعإلىالقبائل

جوعاالشعبتوذىقد،قرلرلتمنالمستبدالملكينخذدنيارأبهابداء

سليمانرغبةيتارضمعالرغبةهتنحقيقأنفىولاشكءومرضاياوعر

.يقومقدغالفأىتفتيتفىجمودهسليمانركزلذلكللمطلقالحممفى

بايةتفرقدلميةعصعجتهمئهاليخلقبينهااطدودمزقكاالقبائلهذهبين

-أومخالفاتقاتطمنأيهبهيرومالمملهمانقتباهالاعناهب!ننوئلالقباهذه

جمعيتولىمحافظكلعلىعافطةعثرةثفتىالىلنماكافقم.شرعية

لدلر.إهاشةمحاظعلىكلفرضكماالملكإلبهابحئاجالتىالضرائب

شهراءوخيلهوجيشهوحاشيته

حاشيئهمنموظفينعينسليمانأنأصاالأولالملولثسفروبحدثنا

حيدةالوالعاصمةوأنالملكية4لخدوتوجبههاالقبائللتوء4لهوانحلصلين

أورشلعييجتسيطرولكاأورشليممئإليهاالاتجاهالشعبعليبحبالتى

شخرأنيج!انحتلفةللمحافظاتللمحليةواحولصمالمدنساشعلة

فاكنروبحوغهاللغايةهذهتحقيقفىمصليمانسحوقدبلأوالأبالعطمة

إليهانحملبقناةوأمدهاللدبنةحصنكماوالملكيةالحكوميةالمبافىمن

ئورشليما.منجعلآحرببةاءالعمرانيةمشرو،تهختمبعيدكمامنالمياه

)موريا(تلملىللحيإقامةأعنىللمستقبلومدبحةالرظسيةالمدينة

قو3شىءالنىالمنارةاصبعبعينهمكانفىالعبادلهتتملورفومكذا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-(95ه

لأ!هنةكنيرمرأكزمخديدافىبهداهخ؟علىترتبكماالعقاندبةحيانهم

بملاءالخرأعيادفىالمعبدإلىمججللشعبأخذواللاويينكماسىالكهنة

المالحأونفقاتللباغخهذهتكاليفجميعكارهاالشعبمخملوقد

إدارةتصرعهحتىصريبةمن.جقلأالحولفكانوللجيشقحاسميته

للتصديرللإفتاجفىالمبالغةجانبالىهذاوأخرىباخرىالضرائب

يهنلمالذىابيدالمجتمعلهذالفروريةالأموللعلهاللحصول

مختلفلاابندعواالذينوأعوانهوجيثهوحاشيتهالمللحإلاالواخفى

فلسطيناصبحتفقدالاقتصادياتوازدهارالدخلهالإنماءنزسائل

ديةالوعلافاتهوجنوباشالاسليماناستغلأفريقياكما"آسيا؟يأفنطرة

سليمانتحارنجحفقدأخرىناحيةمنالسياسيةومهارتهناحيةفى

القبائلصليمانأجبركماوشلاأسلعا(للمصريةالتجلرةاحتكار"فى

سليمانوبافيا!وصيينقيارهمنحاجياتهمشرأءعليبلعنالية

الرزقوسائلمقوسيلةيتركفلمالعيشكمسبوسائللخكارفى

فبلمقكانتالتىالمرور!ارةمنهتفلتجولمعليهاوفبضنإلا

عبدهاالتىالطرقفعضعتجاعليهاإتاوةوفرضفاحتكرهاحرة

والدهبةينللقديمةالصدلقةسليمانواستقءلدناتببعفندزودها

وأمدهأسبانياجنوبإلىالبحريةأسفارهمفىمعممفاشمتركوالبريمفبين

لتجارئأطولهلهشيدوالكبنالسفنوبناةبالملاحينالفينيقون

6ساحليةالمللىإلىالعقبةخليجهنوغيرهاأيلاتمنيخرحكانالذى

وهذهالأسفارتللجعادتوهكذاوالاندوأفريضأالعرب!ةالجزيرةفى

العميمءبالخيرءإهممانعلى"أكحارة

للتاجربلسليماتليلكمقرااقعالوفىتكنلمفاورشليم

.سليمانالملكا

http://www.al-maktabeh.com



إثراءلذل!آالعال!قتصاداوليالاحشجارلذاالمنئظرةوالنتيجة

الاقتصاديةالأعمال5ضالمللرعإلبهاأسندالنىالخاععةوالطبقةقملحاشية

اتجاربونإوالموظفونالحاشيةقوامهاطبقةالاسرائيلىالمجغممعفى-ظهرت

فتطورتخزائغهافىللذهبوساليوايروةالجاهصاحبذسءقدأصبحت

للحرابلياليهانمشتهرلخذتللمىالمدنفى4للصاخبالاجتماعيةالحياة

والمهنبالزراعةواكتفىزوىافقدالشبمنالأعظمالعسوادأما

وظهورالاقتداديةأطيماةمزلنلاصطرأبباوق.نقوملاالتيالصغيرة

شنالشعبعلمةفد،الأثمانبأفدححاجياتهاكلتشتمرىغنية!بقة

للمجشمعفتمزقاطياهوتكاليفالأسعارلرتةحليرقضوترزح

حالةالوضعهذافأوجدتافيخهفىولىالأوللمرةدلخلياالاسرائيلى

سليمانتهاونالحانقةالاعنةالمعارضةواصتغلتسلالمنضعدتقمر

معظماوتكتلتللبلادفى4للأجندالعباداتدورمنكثيرإ،مةوالدينى

أواخرفيظهرفالمطلقللسليماقىلدممهذاضدئيليةالاسراالأسباط

مناهفةعارمةثوريةحرةيمسيلو)مدينةفىسليمانحكمعهد

ء(أخيا)النبىالئورةهذهوتزعمالخرقاءوسياسهلسفيمان

منصبتوليهإبانالوحشيةيقسوتهاشتهرالذى(بروبعم)وناصره

السخرةةإدارفىفعينهصليمان5ـالقسوةهذفاعجبتأالبيدإدلرة

إلىفهربقتلهسليمانحاوليالثوارإلىانضمولما"فرلجمسبطفى

و!اصةمعرناصرته!التىالتورةلاندلاعللإشمارةأعطيأنبعدمصر

علىهمروعملتسليمانصهريهنلمعرشهاعلىالجالهنقالفرعون

الرفاهيةالثورةوؤممةوالأدوميونالأرلمبىنقمارضها9رتوسيع

حربظرخوضقادرعلىجر،صعسليمانجيمثيافىاظسرتالي

؟هددهاخطراالسليمانيةلسراشلقوةفىأدركىالتىمحمرلساندهاأهلية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


موتثمالخارجيةخطاروالأالداخنيةالاضطراباتأدتومكذا

نجحأنىفالوحدة"مرائيلفيهانردتالتىاعنيرةالكارثةإلىسليمان

النظاميعرفلمالذىوالمجتمعتلاشمفتضيقهافىجهيدجهدبعدداود

مستوأية4مبحرأسماليةأصبحوعبيداسادةسليمانعهدفىأصجحالعليفى

هذهفاسذتكاولوالمرضوالعرىللجوعأثقلوشعباشىءكلعلى

إلاليتردىسبىمنخرجفمالعدانهيدإلىالامرأئيلىالمجتعالكوادث

الضربةوضربهالميلادىالأوليالقرنفى(تيتوس)جاءحتىغيرهفى

لبمائب.وتفتابهحدلثالاتتلقفهالعالمبلادمختلففىفتشردلفاهعية

http://www.al-maktabeh.com
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